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A KREATÍV KÓD
–

THE CREATIVE CODE
–

Az ember az egyetlen, aki a kreativitást gyakorolni tudja.
Összerakja a világot, feldúlja, majd újra összerakja. Soha
nincs kész. Az az emberiség végét jelentené.

Only man can use creativity. Man assembles the world,
ravages, then reassembles it. It is never finished. That
would mean the end of humanity.

Különösen egy olyan világban, amelyben a társadalmak
sikerességében előtérbe került és meghatározóvá
vált a kreativitás, a folyamatos innováció, a tudomány
és művészet konvergenciája.

Particularly in a world where creativity, unceasing
innovation, the convergence of science and art have
become prominent and dominant in the success
of societies.

Különösen egy olyan világban, amelyben az emberiség
legnagyobb kihívásának az tűnik, tagjai miként tudnak
együtt élni globálisan, ugyanakkor identitásukat
megőrizve, szabadon.

Particularly in a world where the greatest challenge for
humanity seems to be how to coexist globally, while
retaining its identity, freely.

Különösen egy olyan világban, amelyben a kreatív kód –
a designkód – jelenléte jelzi egy társadalom kulturális
és gazdasági állapotát.
A kérdés az, hogy milyen társadalmi preferenciák
fogalmazódnak meg egy adott közösségen belül, és
felszínre tör-e a jelen idejű, kortárs igény az emberi élet
minőségének megváltoztatására.
Ez elsősorban kulturális kérdés. Hiszen, ha körüljárjuk
a design fogalmát, megkapjuk a mintázatot. Ott kezdődik
a mintázat, hogy valamikor az opera volt az avantgárd,
ma a design az.
És azzal folytatódik, hogy a design nem stílusirányzat,
és nem is a trendiség szinonimája, hanem magatartásforma. Folyamatos kritikája a megszokásoknak, az emberi
élet minőségének alapegysége, társadalmi jelenség.
A célunk nem a követés, hanem az új utak keresése,
a társadalmi problémákra adott válaszok összessége.
Itt és most, Közép-Európában, Magyarországon,
folytatólagosan. Arról, hogy mi a közös, a közép,
a közösségi, az európai.
És hogy ne felejtsem: a könyv, a Design Évkönyv.
Megcsináltuk. Először Magyarországon.

–

KOPEK GÁBOR

Particularly in a world where the presence of the creative
code—the design code—signifies the cultural and economic
condition of a society.
The question is what social preferences are voiced
within individual communities and whether the present,
contemporary need to change the quality of human life
surfaces.
This is primarily a cultural issue. For if you explore the
concept of design, you get the pattern. The beginning
of the pattern shows that opera used to be avant-garde,
and now design is.
The pattern continues unfolding that design is not
an artistic movement or the synonym of being chic,
but an attitude. It is a constant criticism of routines,
a fundamental unit of the quality of human life,
a social phenomenon.
We do not aim to follow, but to seek new paths, the totality
of answers given to social problems. Here and now,
in Central Europe, in Hungary, continuously. About what
is collective, central, community, European.
Oh, lest I forget: the book, the Design Yearbook. We did it.
For the first time in Hungary.

–

GÁBOR KOPEK
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MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013
–
SZÖVEG: HALASI RITA MÁRIA

–

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a magyar designtörténet alakításában mindig is komoly súllyal, vezető
szerepben volt jelen. Az egyetem szellemi műhely létéből
immanens módon következik, hogy a nemzetközi szakmai párbeszédbe írásos műveken keresztül is bekapcsolódik, vagyis szakkönyveket, szakfolyóiratokat jelentet
meg. A hazai designélet talán a designrecepció területén
halmozta fel legnagyobb adósságát, és ez a deficit mára
olyan erőssé vált, hogy komolyan akadályozza továbblépésünket, s jelentősen leárnyékolja nemzetközi láthatóságunkat. A MOME mint a kreatív ipar legitim és hiteles
szereplője ezt az anomáliát próbálja felszámolni két új
kiadványával, a Magyar Design Évkönyvvel és tudományos
igényű szakfolyóiratával, a Disegnóval. A 2007 óta létező
Made in MOME könyvvel együtt a fent említett szellemi
termékek a hazai designélet valamennyi szintjét képesek
fedni. A szakfolyóirat az akadémiai szintű diskurzust indítja
el, az egyetemi évkönyv a felsőoktatás szereplőihez szól,
míg az évkönyvet a designszcéna valamennyi szereplője
haszonnal forgathatja, a szakpolitikai döntéshozók csakúgy, mint a diákok vagy az érdeklődő laikusok. Az online
és offline formában is elérhető, véleményformáló kiadványok jelenlegi ismereteink szerint a tudástranszfer leghatékonyabb eszközei közé tartoznak.
A teljes angol fordítással megjelenő Magyar Design Évkönyv
2013 hiánypótló munka, amely szakmai közösségünk több
évtizedes adósságát rendezi, ugyanakkor lehetővé teszi,
hogy a nemzetközi párbeszédbe emelt fővel léphessünk be.
Összegző módon, koncentrált formában jelenleg semmilyen könyv nem foglalkozik (és az elmúlt évtizedekben sem
foglalkozott) a kortárs magyar designnal, holott minden
designtudatos és a kreatív iparát stratégiai ágazatként
kezelő nemzetnek van évkönyv típusú kiadványa.
A Magyar Design Évkönyv léte az egész hazai design
szakma érdeke. A hazai és a külföldi szakembereknek, 
a designereknek és az érdeklődő nagyközönségnek eleddig
csak atomizált információja volt arról, hogy mi zajlik a magyar designszcénában, hogy ezek a jelenségek paritásban
vannak-e a nemzetközi folyamatokkal, egyáltalán mik
a kortárs hazai design sajátszerűségei, melyek a legjellemzőbb irányai. A design egyes szakterületei között még min-

dig nincs átjárás, információáramlás. A tervezők többségének nincs információja arról, hogy a saját szakmáján túl
mi is történik a magyar designéletben, milyen nemzetközi
eredményeink vannak, hol tartunk, melyek a sikerágazatok.
Természetesen a könyv nem szektorikusan/anyagelvűen
közelít az egyes tervezői irányokhoz, így szerepe lehet
abban is, hogy segítse a designnal kapcsolatos új fogalomhasználat és szemlélet meghonosítását, a szakmabeliek
és a nagyközönség körében egyaránt.
Az eredmények összegzése, kommunikálása és terjesztése mindenképpen növeli a szakma hazai és nemzetközi
presztízsét, és erősítheti a design iránti bizalmat, vagyis
a design társadalmi integrációját, szakemberek és laikusok
között egyaránt. A MOME által megjelentetett Évkönyvnek
egyértelmű üzenete, hogy az egyetem egy olyan szellemi
műhely, amely nemcsak napi gyakorlata révén alakítja a hazai designéletet, de a saját partikuláris érdekein
túllépve felelősen gondozza is azt a designszcéna tudatos
és aktív szereplőjeként.
A könyv – vállalásának megfelelően – a hazai designszcéna
2013-ban elért eredményeire, figyelemre méltó alkotásaira
koncentrál. Egyrészt a kiadvány elején található esszék
formájában releváns hazai jelenségeket elemez, másrészt speciális, a világ nemzetközi trendjeit is figyelembe
vevő tematika/hívószavak mentén strukturálja az adott év
eredményeit. Az Évkönyvnek nem az a célja, hogy a 2013.
évi magyar designélet valamennyi szereplőjét regisztrálja
és dokumentálja, sokkal inkább tematikus válogatásról
beszélünk, amelyben egymás mellé került évközi hallgatói
feladat, diplomamunka és professzionális termék. Természetesen nem pusztán a MOME eredményeire koncentrálunk, hanem a magyar designélet egészére, így a társintézmények és a nem a MOME-n végzett designerek
alkotásai ugyanolyan súllyal szerepelnek a kiadványban,
mint a „saját” termés, sőt, a külföldön élő magyar tervezők sem kerülték el a figyelmünket. Merítésünk – szándékaink szerint – tehát a lehető legmélyebb, fókuszunk
a lehető legszélesebb.
A Magyar Design Évkönyvet 2014-től kezdve – reményeink
szerint – minden évben megjelentetjük.
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HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK ����
–
TEXT: RITA MÁRIA HALASI

–

Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest has
always been a leader and trendsetter of Hungarian design
history. The university is also an intellectual workshop,
which inherently entails that it is also provides written
input for international professional dialogues, i.e. through
the publication of technical books and magazines.
The Hungarian design scene may have amassed its
greatest debt in the reception of design. This shortfall has
escalated so much by now that it seriously hinders our
progress and significantly overshadows our international
visibility. As the legitimate and authentic player
of the creative industry, MOME intends to put an end to this
anomaly by two new publications, the Hungarian Design
Yearbook and the academic journal Disegno. The above
publications and the book Made in MOME—published since
2007—can cover all levels of the Hungarian design scene.
The journal launches academic discussions, the university
almanac addresses higher education stakeholders, while
the design yearbook will be useful for all design people from
policy decision-makers through students to keen laymen.
The opinion leader publications, available both online and
offline, are the most efficient means of knowledge transfer
as far as we know it.
The Hungarian Design Yearbook 2013 with full English
translation is a niche work settling our professional
community’s multiple decades of debt, while it also
empowers us to enter international dialogue with head
held high. There are no books out in the market presenting
a summary of contemporary Hungarian design in
a condensed form at the moment (nor has been one in
the past decades) despite the fact that each design-aware
nation that treats its creative industry as a strategic sector
has a yearbook-type publication.
The existence of the Hungarian Design Yearbook is
the concern for all Hungarian designers. Hungarian and
foreign professionals, designers and the public at large
have received only atomised information on what is going
on in the Hungarian design scene, if the happenings are
in line with international trends, or what the peculiarities
and typical movements of contemporary Hungarian
design are. There is still no crossover or information flow

between the individual fields of design. The majority
of designers have no information on what is happening
in Hungarian design life beyond their own fields, what
international achievements we have, where we are or
what success lines we have. Naturally, this book does not
take a sect oral / materialistic approach individual design
trends, consequently, it may be instrumental in helping
the establishment of new concepts, terms and approaches
in design for both professionals and the public.
The summary, communication and dissemination
of achievements certainly raise the prestige of the design
profession at home and internationally, and may increase
trust for design, i.e. the social integration of design, among
professionals and laymen. The Yearbook published by
MOME has a clear message: the university is a think tank
that, besides shaping the Hungarian design scene by way
of its daily practices, disregards its own particular interests
and acts as a responsible patron, a conscious and active
player of the design scene.
The book, in line with its commitment, focuses on
the results and remarkable works of the Hungarian
design scene in 2013. The essays in the first part
analyse relevant Hungarian phenomena and structure
the achievements of the year by special themes/buzzwords
also in consideration of the global and international trends.
The Yearbook does not venture to register and document
all the players in the Hungarian design scene of 2013,
but rather presents a thematic selection that features
students’ school assignments, graduation works and
professional products side by side. Of course, we shall not
focus on the achievements of MOME only, but the whole
of the Hungarian design scene. This way the works of other
institutions and designers who graduated elsewhere receive
the same respect as our ‘private’ works, including Hungarian
designers living abroad. Consequently, we give you
the largest possible variety and the widest possible focus.
We hope to publish the Hungarian Design Yearbook every
year from 2014.
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KÖVESS ELŐTTEM!
–
KÖVETŐ TERVEZÉS MAGYARORSZÁGON
–
SZÖVEG: SZENTPÉTERI MÁRTON

–

KI TUDJA, TALÁN MOHÁCS ÓTA JELLEMZŐ RÁNK
AZ A KISEBBSÉGI KOMPLEXUS, AMELY SZERINT
LEMARADTUNK A NYUGATTÓL. VAGY EZ INKÁBB AFFÉLE
SOSEMVOLT ÉS MÉGIS ÖRÖKKÉ VELÜNK ÉLŐ TURÁNI
ÁTOK? A FELEMÁSRA SIKEREDETT SZENT ISTVÁN-I
BEILLESZKEDÉS ELKERÜLHETETLEN VELEJÁRÓJA?
„KOMP-ORSZÁG” EGYETEMES IDEOLÓGIÁJA? MORBUS
HUNGARICUS? VAGY CSUPÁN A LÉTEZŐ SZOCIALIZMUS
KELLEMETLEN ÖRÖKSÉGÉRŐL VAN SZÓ? BÁRHOGY
IS VESSZÜK, ÖNMAGUNK LEBECSÜLÉSE ÉS AZ
ÚGYNEVEZETT FEJLETT NYUGAT MAJMOLÁSA JÓ IDEJE
NEMZETI TÁRSASJÁTÉKUNK, EHHEZ KÉTSÉG NEM
FÉRHET! MÁRPEDIG A HONI DESIGNKULTÚRÁBAN
ENNEK A TÁRSASJÁTÉKNAK EGYIK LEGTIPIKUSABB
FORMÁJA A KÖVETŐ TERVEZÉS.
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KÖVESS ELŐTTEM!

A példákat a komplexusos Nyugat felé fordulásra Szenczi
Molnár Alberttől Ady Endréig bőven sorolhatjuk, s akkor
velük csak az önostorozó nyugatos értelmiségi típust,
s nem a mai tömegembert idéztük meg. Pedig bármilyen
meglepő is, a gyepű elvét követő kortárs bezárkózók, avagy
magyar finitisták s a Keletre nyitó náj módi sámánok egyre
vészjóslóbban növekvő tábora is ebben a betegségben
szenved minden hőzöngő mellveregetésük ellenére. Már
ha bennük a globális világ regionális tömegfogyasztóit,
s nem a félig sem megemésztett gondolatok hagymázas
delejezőinek tömegét látjuk meg. Bárki bármit is mondjon, a bezárkózás és a Keletre menekülés éppen a be nem
illeszkedés, az Európától való leszakadás félelme miatt
erősödik csak igazán mostanság.
A követés múltja
A magyar designkultúrában a követő tervezésről óhatatlanul a kulturális lemaradás kisebbségi komplexusa jut
eszünkbe. Mintha bizony mindig nagyobbak szerettünk
volna lenni annál, s mindig kisebbnek láttuk volna magunkat ahhoz képest, mint amekkorák valójában voltunk.
Mintha mindig keletebbre vagy nyugatabbra keresnénk
magunkat annál, mint ahol valójában élünk, Európában.
Ez az identitászavar makacs örökségünk. Pedig nem mi
vagyunk az egyetlen olyan ország, ahol a másolás kultúrája
tartós hagyománnyal bír. India, Kína vagy az ázsiai kistigrisek – Dél-Korea, Szingapúr, Hongkong és Tajvan – kreatív
adaptációra épülő koppintókultúrája közismert. Egy szöuli
tanártársam röviden így foglalta össze ennek lényegét:
„Megvesszük a TGV-t egyben, szétszedjük az utolsó szegecsig, elemezzük minden porcikáját, aztán pedig csinálunk
egy jobb TGV-t!” Azt is tudjuk ma már, hogy John Heskett
a 2000-es évek közepén megfogalmazott jóslata, amely
szerint Kína még évtizedekig nem tesz majd mást, mint
hogy másol, már rég a múlté. Az okos követő tervezők ma
már a világ innovációs élvonalába kerültek!
Az imitáció nem pusztán a közeli múltban bizonyult
termékenynek. A latinitás szekunder kultúrája sikerrel
imitálta és fejlesztette tovább a primer görög kultúra
eredményeit. A klasszikus antikvitás korántsem szolgai
reneszánsz imitációja pedig ugyancsak európai kultúránk
egyik legfényesebb korszakát szülte meg. A creatio ex
nihilo mítosza talán a romantika zseniesztétikájának volt
igazán sajátja, az európai kultúra minden más időszakában ismerte, és skrupulusok nélkül alkalmazta is az
eredetiségre fittyet hányó, s az intertextualitásra épülő
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idézetpoétikát, a spoliát, vagy épp a patchworköt – a hibriditás tehát nem csupán a legmodernebb időket jellemzi.1
A magyar késő posztmodernben különösen felértékelődött
híres pesti eklektika például, s annak mind a historizmushoz, mind pedig a szecesszióhoz köthető formái minden
követő voltuk ellenére egyedi értékeket teremtettek. Ez
még akkor is így van, ha Le Corbusier – az ő szempontjából
érthető okokból – annak idején hanyatt-homlok menekült
a pesti eklektika elől, s csak a Tabán, illetve az esztergomi
bazilika nyerte el nálunk a tetszését keleti utazása során.
Közismert, hogy a magyar formanyelvet kitartóan kereső
Lechner Ödön is Londonban lelt rá a megoldásra, Zsolnay
Vilmos társaságában: a perzsa és indus motívumok kreatív
felhasználására. Maróti Géza jegyzeteiből pedig kiderül,
hogy ő még a „japáni” minták követésével is kacérkodott
egy darabig.
A tudományszociológia – köszönhetően Pierre Bourdieunek – régóta tudja, hogy a kreativitás általában a kulturális
mezők határán a legerősebb, az igazi innovatőrök mindig
perifériákon (át)járó határsértők voltak, és lesznek is, s korántsem csupán a fősodor sztárjai. Mármost, a határsértők óhatatlanul követők is, hiszen a leggyakoribb esetben
már meglévő értékek újraértelmezésével, újrapárosításával, illetve új kontextusba helyezésével jutnak el formabontó újításaikhoz.
Van régi a nap alatt!
A fenntartható lassú tervezés ma talán leginkább meghatározó szószólója, Alastair Fuad-Luke már csaknem egy
évtizede bírálja a kortárs designkultúra újdonságmániáját,
s rendre a tervezett elévülés jegyében dübörgő világraszóló szeméttermelés innovációs letargiájáról beszél.
Mint mondja, ahelyett, hogy mindennapi kreativitásunkat
a kényszeres újítás határozná meg, inkább a helyi erőforrásokra kellene koncentrálnunk, s a már meglévő értékek
újrahasznosításán kellene törnünk a fejünket. Parvenü
voltunkban sokszor megvetett vagy eltitkolt felemás
hagyományaink újraértelmezése eminens példát nyújthat erre! A létező szocializmus COCOM-listás, koppintó
kalózkultúrája, a fröccsöntött hamisítványok, a szenvtelen hangalámondásos VHS-kazetták másolt filmjeinek
s a tuningolós, barkácsolós fusinak a megtűrt, de ettől
még igenis rendszerellenes atmoszférája legális körülmények között, ízléses formában értelmeződhet újra.2 A nyílt
hozzáférésű szoftvereknek és a nyitott tervezésnek (open
design) a szellemi tulajdonjog hamis retorikájából degeszre
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hízó kapitalista monopóliumoktól egyre inkább szabadulni
képes szolidáris világa, a digitális új kézművesség szavatolhat ezért. A válság miatt megtorpanni látszó, ám még
e mérsékeltebb formájában is fenntarthatatlan fogyasztói
kultúra lassú alternatívái könnyebben újratanulhatók egy
olyan országban, ahol még generációk emlékezetében él
a globális fogyasztás korát megelőző csendesebb korszak, amelyben ismeretlen volt a márkazűr (brand fatigue)
tapasztalata. A városi és gerillakertészkedés ma egyre
divatosabb formái ugyancsak nem lehetnek ismeretlenek
a háztáji gazdálkodás országában. Ahogy vidéki nagyszüleink is vajmi kevéssé értenék, mi abban a menő újdonság,
hogy megint biciklivel járunk a munkahelyünkre.
Az önértékelési zavaroktól terhelt, szervilis követő tervezés egyáltalán nem kötelező tehát! Nem egyszer fordult
ugyanis elő a történelemben, hogy a centrum a perifériától kezdett el tanulni, s hogy a szegényebb országok
előnyt tudtak kovácsolni a technológiai hátrányukból. Ideje
belátnunk hát, hogy a rendszerváltás idején még valóban
gyarmati voltunk identitászavara, a jó öreg patópálizmuson
nyugvó félműveltségünk, illetve langymeleg provincializmusunk és a saját kultúránk valódi ismeretének hiánya
szolgáltatott ki bennünket a Gorenje-turizmus és a reformkommunista mekdonaldizáció máig ható, sok szempontból
súlyos következményeinek.3 Így annak a követő tervezésnek is, amelyik folyton-folyvást a gyors egymásutánban
levitézlő nyugati – s újabban keleti – trendek után lohol
csupán, reflektálatlanul. Márpedig a termékéletciklus-
elméletből rég megtanulhattuk: a mainstream divatok
rabjai sosem lesznek trendszetterek!
„Divatba jön a társadalom!”
Gerillaügynökségünk portfóliójának címlapján szerepelt
ez a szlogenem, 2002-ben, akkoriban, amikor a társadalmi
célú reklám és a „társadalmilag elkötelezett tervezés”
(socially responsible design, SRD) fogalmai még csak
egy igen szűk kör számára voltak ismertek idehaza.
A bő évtizede még jó szándékú nyelvi humor mára
bíráló jellegűvé lett. Manapság ugyanis már a csapból
is szociális tervezés folyik, mindenki designaktivista
és társadalmilag elkötelezett! Hasonlóan ahhoz, ahogyan
a globális kapitalizmus felvásárolta a környezettudatos
szemléletet, s a „zöld”, illetve „fenntartható
agymosás” (ti. green washing és sustainability
washing) a nagyvállalati marketing és PR alapvető
módszerévé vált. Bátran kimondhatjuk: a válság éveiben

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013 HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK

nagyüzemre kapcsolt a „szociális agymosás” (social
washing) is. Szarkasztikusabban fogalmazva: jó üzlet
immár a szegénység! Semmi kétség, a mai magyar
designkultúrában ez a követő tervezés legbosszantóbb
példája. A kapitalizmus létrejötte óta rendre felzabálja,
vagyis piacosítja a maga ellenkultúráját – ilyen volt
a punkzene busásan jövedelmező új hullámmá szelídítése
például a nyolcvanas évek elején. Ez természetes.
Az azonban igen fájó, ha kreatív szakemberek a valódi
cél kritikátlan szem elől tévesztésével a társadalmilag
elkötelezett tervezés filozófiáját összekeverik a „vállalatok
társadalmi felelősségvállalásával” (ti. corporate social
responsibility, CSR), s tehetségüket pusztán a nyugodt
lelkiismeretű profitmaximalizálás eszközeként
kamatoztatják. Tisztelet a kivételnek, évkönyvünkbe
ilyen projekteket válogattunk be.

–

1 A spolia (lat.) korábbi épületek építőanyagainak és dekoratív elemeinek újrahasznosítását jelenti, főként emlékműveken. Olyan korok sajátja volt a késő antikvitástól, amelyek nem rendelkeztek még modern
történeti tudattal, így például műemlékvédelmük sem igen volt.
2 A COCOM betűszó az 1947-ben alapított Coordinating Committee
for Multilateral Export Controls első két szavából született. A lista
a hidegháború tipikus velejárója volt, s arra szolgált, hogy lehetetlenné tegye bizonyos – a fegyverkezési verseny szempontjából perdöntő
– termékek exportját a szovjet blokk országaiba.
3 A Gorenje-turizmus kifejezés 1988 óta ismert, ebben az évben vezette be Magyarország a világútlevelet, aminek következtében Ausztriát
– főként hétvégeken – elárasztották a nyugati luxuscikkekért érkező
magyar turisták. A mekdonaldizáció (McDonaldization) eredetileg
Georg Ritzer szociológus fogalma volt a posztmodern társadalmak
leírására, elemzéseiből azonban fájóan hiányzik a posztszocialista
országok rendszerváltozásainak értelmezése – így a politikai elitek
gazdasági elitté szublimálódásának vizsgálata.
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FOLLOW ME AHEAD!
–
FOLLOW-UP DESIGN IN HUNGARY
–
TEXT: MÁRTON SZENTPÉTERI

–

IT MAY BE SINCE THE LOST BATTLE OF MOHÁCS,
PERHAPS, THAT WE HAVE BEEN NURTURING
AN INFERIORITY COMPLEX, WHEREBY WE ARE
FAR BEHIND THE WEST. OR CAN THIS RATHER
BE A NEVER EXISTED BUT ALWAYS PRESENT CURSE
OF TURAN? AN INEVITABLE CONSEQUENCE OF THE
KING SAINT STEPHEN’S ODD INTEGRATION EFFORTS?
THE UNIVERSAL IDEOLOGY OF THE ‘FERRY COUNTRY’?
MORBUS HUNGARICUS? OR IS IT JUST AN UNPLEASANT
HERITAGE OF THE EXISTING SOCIALISM? ANYWAY,
THE UNDERVALUATION OF OURSELVES, AND THE
IMITATION OF THE SO-CALLED ADVANCED WESTERN
WORLD HAVE BEEN A NATIONAL PARTY GAME FOR US,
WITHOUT A DOUBT! AND IN THE DOMESTIC DESIGN
CULTURE, A MOST TYPICAL FORM OF THIS GAME IS
FOLLOW-UP DESIGN.
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Examples for looking complex-ridden to the West are
abound from Albert Szenczi Molnár to Endre Ady, and
they represent only the flagellant intellectuals with the
standards of the West, and not the men in the street of
our times. As surprising as it may be, the balefully growing
group of contemporary loners following the principle of
having a strip of land beyond the marchland, that is the
Hungarian finitists, as well as the new wave shamans
looking to the East also suffers from this disease, despite
all their ranting pretentiousness. At least as long as we see
regional mass consumers of globalism in them, instead
of bunch of delirious mesmerists suggesting merely half
baked and adopted ideas. Whatever people say, both
loneliness and escape to the East are on the rise nowadays,
because of the fear of being unable to adapt, and left
behind Europe.
Following in the past
In the Hungarian design culture, follow-up design inevitably
reminds us of the inferiority complex associated with
being left behind culturally. As if we have always wanted
to be bigger, and seen ourselves smaller than we actually
were. As if we have always wanted to find our substance
to the East or West, compared to where we actually were
in Europe. This identity crisis is a persistent heritage for us.
Note that we are not the only country where the culture of
copying has a great tradition. The copying culture built on
creative adaptation, which is inherent in India, China or the
Asia’s little tigers (South Korea, Singapore, Hong Kong and
Taiwan) is widely known. One of my colleagues from Seoul
summarised this as follows: “We buy TGV as a single unit,
take it apart to the smallest pieces, analyse every detail,
and then, we make a better TGV.” We already know as well
that John Heskett’s prediction from the mid of the 2000s,
whereby China would not do anything for decades, but
copying, has been superseded a long ago. Smart follower
designers have already become leading global innovators!
It is not only recently that imitation has proved productive.
The secondary Latin culture already managed to
successfully imitate and develop the products of the
primary Greek culture. And the far from servile imitation of
classical Antiquity in the Renaissance also gave birth to
one of the most fruitful eras of the European culture. Maybe
the myth of creatio ex nihilo was typical of the romantic
genius concept; the spolia, the poetry of re-use—which all
totally neglect originality and build on intertextuality—or the
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patchwork were known, and unscrupulously applied in all
other eras of the European culture; therefore, hybridity is not
a characteristic of the most recent times only.1 For example,
the famous eclecticism of Pest particularly appreciated
in the late Hungarian Postmodernism, as well as all of
its forms associated with historicism or the Art Nouveau
managed to create unique value, despite their imitating
nature. This would have happened, even if Le Corbusier
had, for quite understandable reasons, escaped head over
heels from the eclecticism of Pest, and appreciated only
Tabán or the Esztergom Basilica during his journey to the
East. It is widely known that, in his constant search for the
Hungarian form of expression, Ödön Lechner finally found
the solution in London, in the company of Vilmos Zsolnay:
it was a creative utilisation of Persian and Indian patterns.
Géza Maróti’s notes also reveal that he even contemplated
the imitation of Japanese patterns for a while.
Thanks to Pierre Bourdieu, the sociology of science has
been long aware that creativity is usually the strongest on
the border between cultural fields, and at all times, the real
innovators have been, and will be the illegal trespassers
walking along or crossing peripheries, and not only the
mainstream superstars. However, trespassers are inevitably
followers too, since they most often achieve their nonconforming innovations by re-interpreting, re-matching
existing values, and putting them in a new context.
There is something old under the sun!
It is for almost one decade that Alastair Fuad-Luke, one
of the most influential advocates of the sustainable slow
design has been criticising the novelty orientation of
contemporary design culture, and keeps talking about the
innovation lethargy associated with the massive global
waste production in the name of planned obsolenscence.
He claims that, instead of having compulsive innovation
define our everyday creativity, we should rather concentrate
on local resources, and contemplate the re-use of existing
values. The re-interpretation of our odd traditions, which
we often dislike or hide as parvenus might be an excellent
example for the above. The heritage of our existing
Socialism, that is the COCOM-listing, copying pirate
culture, the die-cast fakes, the copied VHS videotapes with
dead-pan dubbing, and the atmosphere of modding, DIY
moonlighting, which was tolerated, but still subversive,
may be assigned a new meaning in a lawful context
and sophisticated form.2 This might be guaranteed by
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the solidary world of open source software and open
design, which is increasingly independent of the capitalist
monopolies earning vast amounts on the false argument
built on intellectual property rights, and the new digital
handicraft trade. The slow alternatives of our consumer
culture, which seems to have come to a standstill, due to
the crisis, but still unsustainable, even in this moderate
form, are easier to re-capture in a country, where there
are generations still remembering the more peaceful era
preceding that of global consumption, in which brand
fatigue was an unknown experience. The increasingly
fashionable forms of urban and guerrilla gardening should
not be regarded as completely new either in a country rich
in house farming traditions. Likewise, it would be hard for
our grandparents on the countryside to understand why
it is so cool that we go to work by bike again.
Therefore, a servile follow-up design supplemented with
self esteem disorders is by no means mandatory! It is
not unprecedented in history that a centre starts to learn
from the periphery, and that poorer countries can turn
their technological disadvantage into an advantage. It is
time to understand that, at the change of the regime, it
actually was the identity crisis associated with our colonial
dependency, our semi-education built on the good old
procrastination tendency (‘patópálism’), our lukewarm
provincialism, and the unawareness of our own culture
exposed us to the grave and persistent consequences
of the Gorenje tourism and the reform communist
McDonaldization.3 And also to the follow-up design
methodology that entails a constant chase of the western
–and lately eastern–trends disappearing in
rapid succession, and without reflection.
Although we could have learnt for a long time from the
theory of product life cycle that slaves of mainstream
trends will never become trend setters.
“The society becoming fashionable”
The cover page of our guerrilla agency’s portfolio featured
my slogan above in 2002. This was at a time when the
concepts of social advertisement and socially responsible
design (SRD) were known to a very limited domestic
audience only. What counted linguistic humour little more
than one decade ago has a critical edge by now. Given
that, in our days, social design is a constant issue, and
everybody is a design activist and socially responsible.
Similarly to way global capitalism purchased the
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environmentally responsible approach, and green washing
and sustainability washing became part of the standard
corporate marketing and PR methods. We can safely
declare that, in the years of the crisis, social washing has
also switched to power mode. To be a little more sarcastic:
poverty is a good business now! Without a doubt, this
is the most embarrassing example for follow-up design
in the contemporary Hungarian design culture. Since its
birth, capitalism has constantly consumed, i.e. marketed
its own counter-culture; one example is the taming of
punk music into new wave at the beginning of the 80s.
This is natural. However, it is really embarrassing when, by
loosing sight of the actual target without criticism, creative
professionals confuse the philosophy of socially responsible
design with corporate social responsibility (CSR), and
earn on their talent by using it as a profit maximizing tool
without scruples. Kudos to exceptions, we have included
exceptional projects only in our catalogue.

–

1 Spolia (Latin) means the re-use of the building materials and
decorative elements of former buildings, particularly in monuments.
As of the late Antiquity, it was characteristic of eras that did not yet
have a modern historical concept, and therefore, were not committed
to protecting historical monuments either.
2 The acronym COCOM derives from the first two words in the name of
the Coordinating Committee for Multilateral Export Controls established
in 1947. The list was a typical product of the Cold War; it served to
prevent the export of certain products—considered essential, in terms
of the arms race—in the countries belonging to the Soviet block.
3 Gorenje tourism is a term known since 1988, when the global
passport was introduced in Hungary, and as a consequence, a wave
of Hungarian tourists rushed to Austria, particularly during weekends,
in search of western luxury goods. McDonaldization is a concept
originally developed for the description of Postmodern societies by
Georg Ritzer, sociologist. However, his analyses inexplicably fail to
provide an interpretation for the change of regime in the Post-Socialist
countries, and thus, to review the transformation of the former political
elite into economic elite.
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VIGYÁZZ, KÉSZ, STARTUP
–
DIVATSZÓ A STARTUP, DE MEDDIG?
–
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

–

ÜRES BUDAPESTI KIRAKATOKON A MAGYAR ÜZLETI
ÉLET FELTÖRŐ ÉS BEFUTOTT ARCAI MOSOLYOGNAK
A JÁRÓKELŐKRE. A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMTITKÁRA BEJELENTI, HOGY 2020-RA
BUDAPEST LESZ EURÓPA STARTUPKÖZPONTJA,
A FORBES MAGYAR KIADÁSA PEDIG VITASOROZATOT
INDÍT A TÉMÁBAN. A STARTUP HÍVÓSZÓVÁ LETT
A MAGYAR GAZDASÁGI ÉLETBEN, ÉS KIS KÉSÉSSEL
A KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓBAN IS. MI A HELYZET
A DESIGNEREKKEL?

–

A startup fogalmának tartalma folyamatosan változik.
Néhány évvel ezelőtt még mindenki induló cégeket értett
rajta, mára viszont tőzsdén jegyzett, milliós bevételű vállalatokra is használják. Míg az angol üzleti szóhasználatban
kifejezetten gazdasági modellt jelent, a köznyelvben gyakorlatilag bármilyen, nagyjából 2000 után alapított, eredeti
ötletre építő, gyors növekedési pálya előtt álló vagy azon
mozgó cégre alkalmazzák. Az azonnali magyar asszociáció a „triumvirátus”: a prezentáció műfaját újraértelmező,
negyvenmillió felhasználót túllépett Prezi, az élő videoközvetítésben dobbantó UStream és a mobil távoli elérést
biztosító LogMeIn – az a három cég, amely budapesti indulással futott be nemzetközileg is impozáns pályát. Mint
példájukból is kitűnik, a startup a média és fogyasztóinak
nagy része számára alapvetően a digitális technológiához
kapcsolódik, ám ez a jelentésréteg is folyamatosan változik.
A „startup-ökoszisztéma” fejlődése a régió minden országában magánkezdeményezésekkel indult, hálózatépítés,
tapasztalatcsere, nemzetközi kapcsolatépítés és finanszírozáskeresés céljával. A máig alapvetően személyiség-
központú magyar közösség sajtótermékeken (InsiderBlog,
The Pitch) és olyan, részben hazai, részben nemzetközi
eredetű eseményeken keresztül szervezte magát, mint
a 2008-ban indult StartUp Underground sorozata,
a Colabs Elevator Pitch Competition (2010, 2011), az ugyancsak a Colabshoz kötődő Startup Weekendek és a vidéken
megrendezett Startup Schoolok, a Startup Sauna Budapest, a Pioneers Unplugged vagy a Hackathon. A Buda-
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pesten 2014-ben nyitott Google Ground oktató- és tudásközpont mutatja: mára a legnagyobbak is beszálltak.
Néhány év alatt megsokszorozódtak a finanszírozási
lehetőségek is, mondhatni: válogatni lehet üzleti angyalok, alapkezelők, kockázatitőke-befektetők között, a hagyományos inkubációs programok mellett pedig megjelentek olyan speciális kezdeményezések is, mint a Kitchen
Budapest mentorprogramja.
A startup-ökoszisztémába komoly állami pénzek áramlanak, a 2010-es években elsősorban az uniós JEREMIE
programon keresztül, amelynek helyi mutációit a mindenkori kormányok alakítják saját képükre. A közvetlenül
a vállalkozásoknak juttatott pályázati források mellett
két éve állami tőkebefektető alap működik, és lefutott
az inkubátoroknak hirdetett Gazella 1.0 program. Emellett
az állam igyekszik privát partnerségeket is létrehozni. 2013.
november 5-én mutatta be a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal a sikeres startupok
képviselőiből és a hazai ökoszisztéma vezető alakjaiból
álló Budapest HUB munkacsoporttal közösen létrehozott,
Runway Budapestnek keresztelt programot a 2014 és 2020
között lehívható európai uniós források helyes felhasználására és a magyar startupcredo létrehozására.
Közép- és Kelet-Európában mindenütt kitörési pontként
tekintenek a startupokra, segítésük fontos kormányzati cél.
Magyarországon több állami intézmény azt is felismerte,
hogy remekül használhatók kommunikációs célokra: bőséggel kínálnak sikertörténetet, és látványos eseményekre
építő infrastruktúrájuk folyamatos csatlakozási lehetőséggel kecsegtet. A piacról megélni próbálók egy része
joggal vélheti úgy: az állam elsősorban a sikerpropaganda
részeként tekint a jórészt magánerőből létrejött startup—
ökoszisztémára, illetve szelektív a preferált résztvevőket
illetően; ezzel pedig ellentmond az önállóságra, az egyéni
boldogulásra és a kitartó munkára építő, na meg persze
a nemzetközi pályára méretezett szemlélettel.
„Nehezen tudna károsabbat csinálni az állam, mint ha
az amúgy is túlhizlalt tőkepiacba még adófizetői milliárdokat is pumpál” – jelenti ki Bojár Gábor, a Graphisoft és az
Aquincumi Technológiai Intézet alapítója.1 Szerinte az állam
dolga „csak” az átlátható szabályozás, a stabil adórendszer,
a jogbiztonság és a magas szintű közoktatás megteremtése lenne. A European Entrepreneurship Foundation alapító
elnöke, Záboji B. Péter a Runway Budapestre hivatkozva
ennél finomabban fogalmaz: „Az államnak katalizátorszerepe van, tehát a folyamatban nem vesz részt, csak elősegíti
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és erősíti azt.”2 Hild Imre, a Magyar Kockázati- és Magán
tőke Egyesület Global Entrepreneurship Ambassadorja szerint a finanszírozási módokat is komolyan át kell értékelni:
„A világ meghaladta a régimódi feltalálós-szabadalmas—
pályázatos gondolkodást.”3
Oldalakon keresztül sorolhatnánk az állami intézmények lehetséges feladatait a vállalkozói kedv javítására, az oktatási
szemlélet megváltoztatásától a Budapest-központúság
oldásán, a regionális együttműködések támogatásán át
a bürokratikus korlátok eltüntetéséig. Sajátos, az állam szerepén talán túlmutató, ugyanakkor érvényes probléma az is,
hogy több hagyományos szakterületen nehezen értelmezhető a startup fogalma és az ökoszisztéma egésze. A start
up a gyorsan fejleszthető, gyorsan berobbanó és gyorsan
továbbadható innovációk világa – nem véletlenül emlékeztet többeket a digitális piacra, online marketingre és médiatartalomra építő infokommunikációs cégek mostani
startupláza az első dotkomlufira. A startupok többsége
ebbe a kategóriába sorolható a közép-kelet-európai régió
ban is; igaz, a vonatkozó elemzések is épp ezen a téren
hivatkoznak a régió potenciáljára lehetséges kitörési
pontként.4 Miután a hagyományosan kreatív és innovatív
szakmának tekintett design klasszikus műfajai komolyabb
infrastruktúrát, befektetést, hosszabb bevezetést igényelnek, és az esetek jó részében személyes brandre alapoznak,
óhatatlanul a háttérbe szorulnak az olyan, a digitális világra
specializált (ezzel együtt interdiszciplináris) szakterületek
mögött, mint a user experience design, az interface design
vagy az interakció-design.
Dacára annak, hogy a Magyar Formatervezési Tanács már
2007-ben megjelentette a „pályakezdő, fiatal tervezőművészek” számára kiadott Startup Guide-ot, reagálva ezzel az
iskolai képzés hiányosságaira, a magyar (és a középeurópai) sajtó nem zeng a huszonéves divattervezők,
kézművesműhelyek, animációs rendezők céges sikertörténeteitől és vállalkozói karrierjétől. Nyilván nem a tehetségben van hiány, és az is biztos, hogy erre a szakmai tudásra
szükség van az okos kütyük és a tetszetős interface-ek
világában. Inkább a prioritásokat kijelölő stratégia, az arra
épülő tudástámogatási rendszer, valamint az érzékeny
szakma és a startup meglehetősen agresszív üzleti világa
közötti mediáció hiányzik.
A designstartupok útjai igen eltérőek. Az okos ajtókilincseket gyártó magyar iBlueOpen kiállított a CES 2014-en.
A 2012-ben alapított krakkói Estimote, amely formatervezett okostelefon-szenzorokat állít elő, üzleti angyalokon,
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majd komoly tőkebefektetőkön keresztül jutott a siker
kapujába. A román FaceRig, amelynek szoftvere lehetővé
teszi, hogy egy átlagos webkamera segítségével bármilyen
élőlényből virtuális animációt készítsünk, az eredeti célokat
messze túllépve az Indiegogo segítségével gyűjtötte össze
az alapokat. Mostanra viszont Magyarországon is akkorára nőtt a startup-ökoszisztéma, hogy elkezdje keresni
a szokásostól eltérő lehetőségeket. A magyar divatmárkák közül két, a startupéletkorból már jócskán kinőtt cég:
a Nanushka és a USE unused is privát tőkebefektető, két
személyes márka, a Dora Abodi és a REKAVAGO pedig az
állami Széchenyi Tőkealap segítségével tudott szintet
lépni. Ugyancsak személyes márkaként építi cégét a fiatal
formatervező, Toronyi Péter; Papr!kum nevű fűszerőrlője
a befektetőnek köszönhetően hamarosan megjelenik az
ázsiai piacokon.
Míg a fenti tervezők egyértelműen a nemzetközi piacra
törnének be, a designstartupok jelentős része a belső
keresletre fókuszál, ami – az ezzel kapcsolatos negatív
vélekedések ellenére – nem feltétlenül tévút. A regionális
kapcsolatokat meglepően kevesen próbálják kihasználni,
elsősorban a nyelvi nehézségek, másodsorban a perspektíva (valamint az ezzel rendelkező mentorprogramok) hiánya
miatt. Pedig a közép-kelet-európai régió országai számos
gazdasági és kulturális párhuzamot mutatnak, ráadásul,
míg egyesével nehézkesen, régióként már értelmezhetők
a globális piac számára is. Tegyük hozzá: egyértelműen
akadnak közös fókusztémák a divat, a formatervezés vagy
a tárgyalkotás terén, még ha ezek speciális szakterületek
is. Ilyenek például azok a fejlesztések, amelyek a hátrányos helyzetűek megsegítésének gondolatából indulnak
el, mint az érzékelésre képes bolgár műkéz, a Smart Hand
(Chipo Labs), vagy a kerekesszék-vezérlésre kifejlesztett, de
rengeteg más célra is használható magyar GyroSet (Now
Technologies). Az online divat- és designkereskedelem
pályáján játszik a cseh Designeros, a lengyel SHOWROOM
és a MyBaze, vagy a 2008-ban alapított online vintage
shop, a litván Vinted, amely 2014 februárjában jelentett be
komoly tőkebefektetést.5 Fontos fókuszterületnek számít
a 3D nyomtatás és annak kapcsolódó ágai, olyan gyorsan
növekvő regionális szereplőkkel, mint a litván CGtrader
és Rilbits, a lengyel Jelwek, Pirx és Zortrax, illetve a finnészt Fabulonia. Egyre több az olyan designérzékeny user
interface fejlesztés is, mint a cseh Kaicore vagy az egyedi
könyvappeket publikáló ukrán digitális kiadó, a Gutenbergz.
A lehetséges együttműködéseket még egy fontos tényező
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akadályozhatja: a történelmi rivalizálás. Lokális szempontból nem mindegy, hogy Bukarestet, Bécset, Varsót, Vilniust
vagy Budapestet emlegeti a világ a régió „startupfővárosaként” – pedig a nagy képet szemlélve ez egyáltalán nem
számít. Magyarországról nézve igenis érdekes és tanulságos, mit csinálnak a románok, az észtek és a litvánok. A jó
irányra példa a 2014-ben indult Central European Startup
Awards, amelynek részeként a budapesti Design Terminál
külön designerstartup-díjat is kioszt.
Ideje folytatni a regionális sikertörténeteket. „Szükség
van egy közép-kelet-európai Skype-ra” – mondja a horvát Codeanywhere CEO-ja, Ivan Burazin.6 A régió most
a „bármi megtörténhet” korszakát éli, mint azt bizonyítja
a 2014 áprilisában nyolcmillió eurós befektetést bejelentő
horvát elektromosautó-gyártó Rimac, a Kickstarteren majd’
félmillió dollárt gyűjtő lengyel NeuroOn alvómaszk, vagy az
1,34 millió eurós befektetéssel országos rekordot döntő online infografika-készítő program, a lett Infogr.am. Különleges történetek, de bizonyítják: innen is meg lehet csinálni.
Egyedül azonban nem fog menni.

–

1 Bojár Gábor: A bauxitot találó disznó és a magyar startupok.
Forbes, 2014. 04. 8–9.
2 Záboji B. Péter: Entrepreneurship mindenütt. Forbes, 2014. 04. 10–12.
3 Hild Imre: Sok finesz kis helyen. Forbes, 2014. március, 10–12.
4 Szabo, Balazs: How Central Eastern Europe Is Transforming From
Outsourcing To A Real Tech Hub. Forbes.com, 2013. október 10.
URL: www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/10/02/how-central-eastern-europe-is-transforming-from-outsourcing-to-a-real-tech-hub
(letöltés dátuma: 2014. június 4.).
5 Jellemző, hogy a The Europas nevű európai techstartupverseny döntője „Divatstartup” kategóriájának mind a hét szereplője online áruház.
6 We need a Skype of the CEE region. Interview with Ivan Burazin,
entrepreneur from Croatia. CEE Startups, 2014. január 8.
URL: www.cee-startups.com/2014/01/08/we-need-a-skype-of-thecee-region-interview-with-ivan-burazin-entrepreneur-from-croatia/
(letöltés dátuma: 2014. június 4.).
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READY, SET, STARTUP
–
STARTUP IS THE CURRENT BUZZWORD,
BUT HOW LONG?
–
TEXT: DÁNIEL KOVÁCS

–

UP-AND-COMING AND SUCCESSFUL FACES FROM
THE HUNGARIAN BUSINESS LIFE GIVE A SMILE AT
PASSERS-BY ON THE SHOP-WINDOWS OF VACATED
STORES IN BUDAPEST. THE SECRETARY OF STATE OF
THE MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY ANNOUNCES
THAT BUDAPEST WILL BECOME THE STARTUP CENTRE
OF EUROPE BY 2020, AND THE HUNGARIAN EDITION OF
FORBES LAUNCHES A SERIES OF DISCUSSIONS ON THE
TOPIC. ‘STARTUP’: IT HAS BECOME A REAL BUZZWORD
IN HUNGARIAN ECONOMIC LIFE AND, WITH A SHORT
DELAY, IN THE GOVERNMENT’S COMMUNICATION. AND
WHAT ABOUT DESIGNERS?

–

The meaning of the concept ‘startup’ is continually changing.
A few years ago everybody construed it as a recently
established enterprise, and today the word is also used for
large companies with revenues above a million, quoted at
the stock exchange. While in business English language it
expressly means an economic model, common parlance uses
it virtually for any company founded after ca. 2000, based on
a genuine idea, that is ahead, or in the course, of a trajectory
of rapid growth. An immediate association in Hungary will
be the ‘triumvirate’: Prezi with its over forty million users that
reinterpreted the genre of presentations, UStream springing
ahead in video broadcasting, and LogMeIn, a provider of
mobile remote access—these are the three companies that,
after a launch in Budapest, have run a career imposing even
from an international perspective. Their examples make it
clear that the media and most of its consumers associate
startups fundamentally with digital technology, but that layer
of meaning is also continually changing.
In every country in this region the evolution of the ‘startup
ecosystem’ began with private initiatives aimed at
networking, exchange of experience, building international
relations and fundraising. The Hungarian community,
personality-centred to date, has organised themselves
in the press (InsiderBlog, The Pitch) and at such events,
partially domestic and partially international, as the StartUp
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Underground series launched in 2008, the Colabs Elevator
Pitch Competition (2010, 2011), the Startup Weekends
also related to Colabs, the Startup Schools delivered in
the provinces, the Startup Sauna Budapest, the Pioneers
Unplugged or the Hackathon. The Google Ground training
and knowledge centre opened in 2014 shows: even the largest
companies have joined by now. Funding opportunities have
been multiplied over the last few years to an extent that
you can, so to say, cherry-pick from business angels, fund
managers and venture capital investors, and, in addition to
traditional incubation programs, special initiatives have also
appeared, such as Kitchen Budapest’s mentor program.
Big state monies have also been pumped into the startup
ecosystem, primarily through the EU’s JEREMIE program in
the first decade of the millennium, whose local mutations
the national governments at any time shape to their own
taste. Apart from tender/competition funds directly allotted
to enterprises, a state-run capital investment fund has been
operated for two years, and a program called Gazella 1.0
was also run for incubators. Besides, the Hungarian state
also strives to create private partnerships. On 5 November
2013, the Ministry of National Development and the National
Innovation Office presented the program called Runway
Budapest, created jointly with the Budapest HUB working
group made up of representatives from successful startups
and leading figures of the domestic ecosystem, for the
proper use of EU funds available between 2014 and 2020 and
for creating a Hungarian startup credo.
Everywhere in Central and Eastern Europe, startups are
looked at as breakthrough points, and supporting and
assisting them are important governmental goals. Several
Hungarian government agencies have recognised that
they can be excellently used for communication purposes:
they provide an abundance of success stories and their
infrastructure built on spectacular events promises
continuous joining opportunities. Some of those who try
to survive in the market may rightfully think that the state
regards the startup ecosystem developed mainly from
private funds as part of their success propaganda, and
that they are biased in selecting the preferred participants,
by which they defy the approach that is based on
independence, personal welfare/development and hard work
and, of course, aiming to build up an international career.
“The state could hardly do anything more harmful than
pumping taxpayers’ billions into a capital market that
is over-fattened anyway”, says Gábor Bojár, the founder
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of Graphisoft and the Aquincum Institute of Technology.1
According to Bojár, a state’s duty would ‘only’ be to create
transparent regulations, a stable tax regime, legal certainty
and a high-level public education. Referring to the Runway
Budapest, Péter B. Záboji, the founder-president of the
European Entrepreneurship Foundation puts it more mildly:
“A state has a catalyst role, i.e. it does not take part in the
process but promotes and reinforces it.”2 According to
Imre Hild, the Global Entrepreneurship Ambassador of the
Hungarian Private Equity and Venture Capital Association,
modes of funding will also need to be thoroughly reevaluated: “The world has surpassed the old inventorpatentee-tenderer way of thinking.”3
You could make a list of several pages about government
agencies’ possible duties to promote entrepreneurship, from
changing the approach in education through dissolving
the Budapest-centred attitude and supporting regional
partnerships up to eliminating bureaucratic barriers.
Possibly going beyond the state’s roles, another particular
and prevalent problem is that the concept of startups and
the entire ecosystem are difficult to apply in a number of
traditional professional areas. Startups are associated with
innovations that can be quickly developed, can quickly burst
in and can be quickly passed on—it is not by accident that
today’s startup fever among info-communication companies
building on the digital market, online marketing and
media contents reminds many people of the first dot-com
bubble. Most startups belong to that category even in the
Eastern Central European region; true, however, the relevant
analyses refer to our region’s potential exactly in this field
as a possible break point.4 As the classic genres of design,
a profession considered traditionally creative and innovative,
require major infrastructure, investment and longer
introduction, and rely in most cases on personal brands, they
inevitably fall behind such professional (and at the same
time interdisciplinary) areas specialised in digital worlds as
user experience design, interface design or interaction design.
Although the Hungarian Design Council published a Startup
Guide to ‘early-stage young design artists’ back in 2007,
thus responding to the deficiencies in school education,
the Hungarian (or Central European) press does not resound
corporate success stories or entrepreneurial careers
of twentyager fashion designers, handcraft workshops
or animation directors. Obviously, there is no shortage
of talent; and there is certainly a need for such professional
expertise and skills in the world of smart gadgets and
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fancy interfaces. What is really missing is the mediation
among the priority-setting strategy, the knowledge support
system built on that, a sensitive profession and the startups’
aggressive business arena.
Design startup companies follow very different paths. The
iBlueOpen, manufacturing smart door-handles, exhibited
in the CES in 2014. Founded in Krakow in 2012, Estimote,
a manufacturer of design sensors for smart phones has
reached success through business angels, then major
capital investors. The Romanian FaceRig, whose software
allows you to make a virtual animation from any creature
with an average webcam, has superseded their initial goals
and collected the necessary foundations with the help
of Indiegogo. By now Hungary’s startup ecosystem has
also grown big enough to begin looking for non-standard
opportunities. Out of Hungarian fashion brands, two
companies, well beyond their startup age, Nanushka and
USE unused have managed to step to the next level with
help from private investors while two personal brands, Dora
Abodi and REKAVAGO have done the same with help from
the state’s Széchenyi Capital Fund. The young designer,
Péter Toronyi also builds his company as a personal brand;
thanks to investors, his spice mill ‘Papr!kum’ will soon
appear on Asian markets.
While the above designers clearly wish to conquer
international markets, a significant part of design startups
focus on domestic demand, which, despite all the negative
views about it, is not necessarily a wrong path. Surprisingly
few designers attempt to utilise regional relationships,
primarily for language barriers and, secondly, for the lack
of prospects (and of mentor programs that could provide
them outlooks). Yet, the countries in the Central Eastern
European region show numerous economic and cultural
parallelisms, and any one of them alone is difficult to
understand, their appearance as a region, however, could
be much more tangible, for the global market. Let us add
to it: clearly, there are focal topics for them to share in the
field of fashion, design or creation of objects, even if they
are special areas. Those initiatives include, for instance,
the developments stemming from the idea of providing
help to the disadvantaged, like the Smart Hand (Chipo
Labs), an artificial hand capable of sensing from Bulgaria,
or the Hungarian GyroSet (Now Technologies) developed
for driving wheel-chairs but also usable for a large number
of other purposes. The players in the field of online fashion
and design trading include the Czech Designeros, the
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Polish SHOWROOM and MyBaze, and the Lithuanian online
vintage shop ‘Vinted’, established in 2008, that announced
a major capital investment in February 2014.5 3D printing
and related branches qualify as significant focal points,
with such rapidly growing regional actors as the Lithuanian
CGtrader and Rilbits, the Polish Jelwek, Pirx and Zortrax or
Finnish-Estonian Fabulonia. There is an increasing number
of design-sensitive user interface developments such as the
Czech Kaicore or the Ukrainian digital publisher Gutenbergz
that publishes individual book applications.
Potential co-operations can be hindered also by an
important factor, the historical rivalry. While from local
perspective it does matter whether the world mentions
Bucharest, Vienna, Warsaw, Vilnius or Budapest as the
region’s ‘startup capital’, it does not at all make a difference
if you look at the big picture. What Romanians, Estonians
and Lithuanians do looks interesting to local Hungarian eyes.
An example for the right direction is the Central European
Startup Awards launched in 2014 in the framework of which
the Design Terminal in Budapest also issues a special
designer startup award.
It is high time to carry on with regional success stories.
“There is a need for an Eastern and Central European Skype”,
says Ivan Burazin, the CEO of Codeanywhere in Croatia.6
The region is living in days when ‘anything can happen’
as exemplified by the Croatian electric car manufacturer
Rimac’s announcement on an eight million Euro investment
in April 2014, the Polish sleeping mask NeuroOn collecting
nearly half a million dollars on Kickstarter, or the Latvian
online infographics creating program called Infogr.am that
hit national records with a 1.34 million Euro investment. They
are special stories but they prove: you can make it from here.
But you cannot make it alone.

–

1 Bojár, G., A bauxitot találó disznó és a magyar startupok. Forbes,
April 2014, pp. 8–9.
2 Záboji, B. P., Entrepreneurship mindenütt. Forbes, April 2014, pp. 10–12.
3 Hild, I., Sok finesz kis helyen. Forbes, March 2014, pp. 10–12.
4 Szabo, B., How Central Eastern Europe Is Transforming From
Outsourcing To A Real Tech Hub. Forbes.com, October 10, 2013.
URL: www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/10/02/how-centraleastern-europe-is-transforming-from-outsourcing-to-a-real-tech-hu
(date downloaded: 4 June, 2014).
5 It is typical that all the seven finalists in the ‘Fashion startup’ category
of the European tech-startup competition The Europas were online stores.
6 We need a Skype of the CEE region. Interview with Ivan Burazin,
entrepreneur from Croatia. CEE Startups, January 8, 2014.
URL: www.cee-startups.com/2014/01/08/we-need-a-skype-of-thecee-region-interview-with-ivan-burazin-entrepreneur-from-croatia
(date downloaded: 4 June, 2014).
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BUDAPEST KÉT KERÉKEN
–
SZÖVEG: HOFFMANN PETRA

–

ÖRÖM LÁTNI, AHOGY A KERÉKPÁROZÁS HAZÁNKBAN
IS A VÁROSI KÖZLEKEDÉS EGYRE NÉPSZERŰBB,
ELFOGADOTTABB ÉS MŰKÖDŐKÉPESEBB FORMÁJÁVÁ
VÁLIK. AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A HÉTKÖZNAPI
KERÉKPÁRHASZNÁLÓK SZÁMA A FŐVÁROSBAN
DUPLÁJÁRA NŐTT, S A JÓL ÉRZÉKELHETŐ BELVÁROSI
KERÉKPÁROS-JELENLÉT AZT MUTATJA, HOGY
EGYRE TÖBBEN ISMERIK FEL A KERÉKPÁROZÁSBAN
REJLŐ GYORS, EGÉSZSÉGES, KÖLTSÉGHATÉKONY
ÉS KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉSI FORMA
ELŐNYEIT. A VÁROSVEZETŐK ÉVRŐL ÉVRE NAGYOBB
HANGSÚLLYAL ÉS LÁTVÁNYOS INTÉZKEDÉSEKKEL
ÖSZTÖNZIK A KERÉKPÁROZÁST MINT ALTERNATÍV
KÖZLEKEDÉSI FORMÁT. EZT MI SEM MUTATJA
JOBBAN, MINT AZ EGYMÁST KÖVETŐ KÖZÖSSÉGI
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ RENDSZEREK LÉTREJÖTTE –
ESZTERGOM UTÁN BUDAPESTEN ÉS HAMAROSAN
SZEGEDEN IS BICAJOZHATUNK A VÁROSVEZETÉS ÁLTAL
BIZTOSÍTOTT KERÉKPÁROKON.
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BUDAPEST KÉT KERÉKEN

A Bubi fővárosi közbringarendszere első körben 75 terminált és 1100 darab kerékpárt működtet. Jóllehet az éves
bérlet ára európai mércével igen magas, a hazai felhasználók különböző kedvezményekben részesülnek. Amennyiben
sikeresnek bizonyul a Bubi Budapesten, a második fázisban akár háromszoros méretűre is duzzadhat a közbringahálózat az elkövetkezendő években, így a városi közlekedés
legtúlterheltebb szakaszait sokkal gyorsabban, vidámabban, stresszmentesen tehetjük meg. Ezeket egészíti ki
a folyamatosan bővülő kerékpárút-hálózat, és színesítik
azok a rendezvények, amelyek a bicajozást támogató városvezetői szándék lenyomatai.
A városi bringások számára a biciklizés életforma; büszkén
azonosulnak a kerékpáros-szubkultúrával, és a közösséghez való tartozást előszeretettel kommunikálják tárgyai
kon, öltözködésükön keresztül. De lássuk, hogyan jutott
el a népszerűség ilyen fokára nálunk is a városi bicajozás!
Kis budapesti bringatörténelem
2004-ben a Magyar Kerékpáros Klub és a fővárosi futárkultúra néhány elkötelezett képviselőjének közös szervezésében Budapest is csatlakozott a világ legnépszerűbb
kerékpáros felvonulásához, a Critical Masshez. A Critical
Mass (CM) kezdeményezése egy hetvenes évekbeli stockholmi felvonulás ötletén felbuzdulva 1992-ben látott napvilágot San Franciscóban, ahol néhány év alatt több ezer
felvonulót számláló mozgalommá nőtt. Mára világszerte
több mint 300 városban rendeznek ilyen felvonulásokat,
amelyeken alkalmanként több tízezer lelkes kerékpáros
tekeri végig a legnépszerűbb belvárosi útvonalakat. A legjelentősebb európai kerékpáros felvonulás, az 1977-ben
indult berlini Star Ride alkalmával 2011-ben 150 000 ember
találkozott a célban a Brandenburgi kapunál.
A magyar Critical Mass tevékenységének kilenc éve alatt
a rendezvény az ország több nagyvárosában is meghonosodott; évente két alkalommal tízezrek pattantak nyeregbe, hogy kollektív jelenlétükkel felhívják a figyelmet
a városi biciklizés létjogosultságára. A CM sokkal többet
jelentett a főváros számára egy lelkes, évente-kétévente
hatalmas tömegeket megmozgató bringás felvonulásnál:
a kerékpározást környezettudatos, alternatív és rendkívül
divatos életformává léptette elő. Eredményeképp évről
évre egyre többen választják a bringát, a kritikus tömeg
pedig az autósokat is nagyobb toleranciára ösztönzi, akik
már-már a városi közlekedés egyenrangú résztvevőiként
tekintenek a kerékpárosokra.
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2013-ban a Critical Mass szervezőgárdája úgy látta, hogy
a kezdeményezés működésének kilenc éve alatt jószerével
mindent elért, ami alulról szerveződő, nonprofit civil szervezetként lehetséges volt. Ezért 2013-tól nincs többé CM,
felvonulások rendezése helyett a szervezők a várost érintő
szakmai kérdésekre, a mindennapos érdekképviseletre
és olyan látványos, kerékpározást népszerűsítő programok
szervezésére koncentrálnak, mint a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium kezdeményezésében megvalósuló „Bringázz
a munkába!”1 kampány.
Kerékpáron az élet
A budapesti bringázás alternatív életforma, ha úgy tetszik,
a közlekedés és a fenntartható, egészséges életmód kérdésére adott sajátos designmegoldás, mellyel közelebb kerülhetünk a városhoz, testközelből élhetjük meg annak dinamizmusát, valamint azt a különleges szabadságélményt,
amely a Várból legurulva, vagy a Szabadság hídon áthajtva
minden alkalommal elfogja az embert. Ha jobban megfigyeljük kerékpáros-kultúránkat, láthatóvá válik az az erős
emocionális kapocs, amellyel a városi biciklisták a kerékpározáshoz és magához a közlekedési eszközhöz kötődnek,
minél egyedibb megoldásokkal kommunikálva a személyiségüket, az ízlésvilágukat a biciklijükön, a ruházatukon
és a kiegészítőiken keresztül. Ezt a szellemiséget képviseli
a Hungarian Cycle Chic népszerű blogja és az InStyle magazinnal közös szervezésben megvalósuló rendszeres bringás
divatbemutatók is, amelyek nemes egyszerűséggel azt példázzák, hogy a városi bringázás nem feltétlenül sport vagy
hobbi, hanem egyszerűen csak felszabadító közlekedési
forma, melyet éppúgy űzhetünk csinosan hivatalba menet,
mint sportosan vagy kényelmesen a hétvégén.
Egyedi ízlés, egyedi kerékpár
Látványosan fejlődő kerékpáros-kultúránk számos bicikliépítő műhely és manufaktúra számára teremtett táptalajt
az elmúlt évek során. A nemzetközi szakmai berkekben
is egyre elismertebb Merényi Bicycles miskolci műhelyében Merényi Dániel keze munkáját dicsérő darabok
születnek. Dani a legendás olasz kerékpárépítőnél, Dario
Pegorettinél tanult, majd visszaköltözve létrehozta a hazai
„made-to-measure” bringaépítés elit alakulatát. Műhelyében egyéni elképzelés és méret alapján készülnek gyönyörű, egyedi országúti kerékpárok, melyek mára nemzetközi
kiállítások állandó szereplőiként népszerűsítik a kis létszámú tervezőcsapat tehetségét és szakértelmét.
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Hölgyek számára kínál egyedi városi bicajokat a Csajbringa
kétfős budai műhelye – Kádár Viktor és Erdő Zsolt a fenntartható szellemiség elkötelezettjeiként régi kerékpároknak adnak új életet. A vállalkozás egyszeri ötletből az egyik
legsikeresebb hazai bringásműhellyé fejlődve valósítja
meg a legkülönfélébb elképzeléseket.
A technológiai újítások éllovasa a hazai kerékpártervezésben a Stringbike tervezőcsapata. A különleges, lánc nélküli
hajtást támogató elven működő bicajok a Schwinn-Csepel
kerékpárgyártóval együttműködésben készülnek, és egyelőre meglehetősen borsos áron érhetők el, de a további
fejlesztések remélhetőleg hamarosan lehetővé teszik
a költséghatékony kivitelezést. És ha már Csepel, akkor Csepel Royal! A népszerű hazai kerékpárgyárak közül
a Csepel volt az első, amely a fixiőrületet (ez a futárkultúrából kinőtt, örökhajtós kerékpár beceneve) meglovagolva
számtalan változatban kínálta megfizethető áron országúti
stílusú, ám jellemzően városi használatra készült bringáit.
Az egyediségre nagy hangsúlyt fektetve a Csepel weboldalán a legapróbb részletekig ízlésünk szerint állíthatjuk
össze a saját Royalunkat, ami garantálja, hogy a bicajunk
soha nem jön velünk szembe a kerékpárúton.
Bringadivat
A bringázás térhódításának növekedésével természetesen
a hazai kerékpárosdivatot képviselő tervezőket is egyre
nagyobb népszerűség övezi. Az UrbanLegend – Geréby
Zsófinak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 2011-ben
készített diplomamunkájából született divatmárkája –
a műfaj hazai úttörőjeként elsőként ismerte fel a divat
terén mutatkozó piaci rést. Szezonról szezonra stílusos,
minőségi és kifejezetten kényelmes kollekciókkal rukkol elő, öltözékeiben egyesítve a biztonságos biciklizés
kényelmét kiszolgáló technikai megoldásokat és a csinos
kerékpározáshoz elengedhetetlen stílusjegyeket.
Az UrbanLegend 2014-es tavaszi–nyári kollekciója Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjban részesült.
Az elmúlt évek során a szubkultúra elengedhetetlen kiegészítőivé váltak Vesmás Júlia és Neža Peterca márkájának,
a Blind Chic.-nek a darabjai. Táskáik stílusát a természetes
minimalizmus, a letisztult, praktikumot előtérbe helyező
formavilág jellemzi; Big Bag Wolf elnevezésű alapdarabjuk
különféle formai és stílusbeli mutációi mellett a közelmúlttól kezdve ruhák is színesítik a termékpalettát.
A ZagonDesign a kerékpárosdivat aránylag friss szereplőjeként bőrből készíti minőségi darabjait, melyek praktiku-
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mukból adódóan kiváló kiegészítők, elegáns megjelenésük
azonban túlmutat a sportos életmódon.
A kiegészítőket sorolva mindenképp említésre méltó
Filczer Balázs 2013-ban diák kategóriában Magyar Formatervezési Díjjal kitüntetett, DORA elnevezésű bukósisakja.
Különlegessége, hogy beépített fényforrásainak köszönhetően láthatóvá teszi a kerékpárost, s világító panelei helyzetjelzőként is működve a biztonságos városi közlekedést
szolgálják. Az International Bicycle Design Competition
díjával kitüntetett termék 2015-től lesz kapható.
Bringa és közösség
Természetéből és hazai megjelenésének alulról szerveződő jellegéből adódóan a bringáskultúra kéz a kézben jár
a közösségi kezdeményezésekkel, aminek remek példája
a budapesti illetőségű Cyclonomia programja. A magát
szociális szövetkezetként aposztrofáló nonprofit szervezet
missziója, hogy közösségi műhelyként meghonosítsa a DIY,
vagyis „Csináld magad!” szellemiséget a kerékpárosok
körében, megtanítva őket a bringájuk összeállítására, javítására és karbantartására, mindezt közösségi események
és gyerekfoglalkozások keretében, a slow design szellemiségét népszerűsítve.
A Budapest Bike Maffia 2011 karácsonyán fiatal bringások által alapított civil szervezetének célja az önzetlen
segítségnyújtás rászoruló civilek és intézmények részére,
útmutatás az egymásra figyelés, az empatikus magatartás és egy élhetőbb város megteremtése érdekében.
A szervezet tagjai adományokat gyűjtenek, főznek a rászorulóknak, ételt szállítanak, és alkalmanként közös tekerések keretében állatmenhelyekre látogatnak el, így híva fel
fontos társadalmi problémákra nem csak a kerékpárosközösség figyelmét.

–

1 Lásd www.kerekparosklub.hu/bringazzmunkaba.
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BUDAPEST ON TWO WHEELS
–
TEXT: PETRA HOFFMANN

–

IT IS NICE TO SEE THAT CYCLING IS GAINING
POPULARITY, BECOMING AN ACCEPTED AND
FUNCTIONAL FORM OF URBAN TRANSPORT IN
HUNGARY. THE NUMBER OF PEOPLE RIDING EVERY
DAY HAS DOUBLED IN BUDAPEST, AND THE BIKERS’
TANGIBLE PRESENCE IN THE CITY SHOWS THAT
AN INCREASING NUMBER OF PEOPLE FIND THE
BENEFITS OF THIS QUICK, HEALTHY, COST-EFFICIENT
AND ENVIRONMENT FRIENDLY WAY OF TRANSPORT.
THE CITY’S MANAGEMENT HAS SHOWN INCREASING
EMPATHY IN ENCOURAGING PEOPLE TO GET ON
WHEELS AS AN ALTERNATIVE FORM OF GETTING
AROUND, BY TAKING SPECTACULAR ACTIONS EVERY
YEAR. NOTHING IS BETTER PROOF OF THAT THAN
THE MUSHROOMING COMMUNITY OF RENT-A-BIKE
SYSTEMS—FIRST IN ESZTERGOM, NOW IN BUDAPEST
AND SOON YOU CAN RIDE BICYCLES SUPPLIED BY
MUNICIPALITIES IN SZEGED.
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As the first phase, the Bubi public bike system in Budapest
now runs 75 terminals and 1,100 bikes. Although the price
of a yearly pass is rather high in a European comparison,
domestic users are granted various discounts. If Bubi
proves successful in Budapest, the network of public bikes
can be tripled in the coming years as the second phase,
allowing us to travel along the busiest urban transport
routes much quicker, cheerfully and free of stress. It is
complemented by the continual expansion of the bicycle
path network and is coloured by events that prove the city
management’s firm intent to support cycling.
Cycling is a lifestyle for urban bikers, who are proud
to identify with cyclists’ sub-culture and are keen to
communicate their identity on their accessories and
clothing. But let’s take a look at how urban cycling has
become so immensely popular in Hungary.
A short history of bikes in Budapest
Organised by the Hungarian Cyclists’ Club and a few
committed representatives of the metropolitan bicycle
messenger culture, Budapest joined Critical Mass, the
world’s most popular event of bikers in 2004. Inspired by
an idea of a ride in Stockholm in the 70s, the Critical Mass
(CM) initiative saw the light of day in San Francisco in 1992,
and in a few years it grew into a movement with several
thousand participating bikers. By now, more than 300 cities
and towns worldwide organise cyclist parades where
sometimes ten thousands of enthusiastic bikers ride along
the most popular routes in city centres. In Berlin’s Star
Ride, the most significant European cyclist event initiated
in 1977, some 150,000 people gathered in the finish at the
Brandenburg Gate in 2001.
Over the nine years of its operation, the Hungarian Critical
Mass has conquered several major cities where ten
thousands of people mount their bikes to draw attention
to the raison d’être of urban cycling by their collective
presence twice a year. CM meant much more to the capital
than an enthusiastic cyclist event that mobilises enormous
masses twice a year: it raised cycling into an environmentconscious, alternative and extremely trendy lifestyle. As
a result, more and more people opt for cycling every year,
and their critical mass inspires motorists to exercise more
tolerance, who, in turn, start regarding cyclists as coequal
participants in urban traffic.
In 2013 Critical Mass organisers found that, over the nine
years of their functioning, their initiative had achieved
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nearly everything that was possible as a bottom-up nonprofit non-government organisation. That is why there
has been no CM since 2013; as the organisers, instead
of organising events, focus on professional issues that
affect the city, on everyday interest advocacy and on
arranging spectacular campaigns to promote cycling
such as the ‘Bringázz a munkába!’ (‘Ride to work!’)1
initiative implemented with support from the Ministry
of National Development.
Life on a bike
Riding a bike in Budapest is a lifestyle or, if you like,
a specific design solution to the questions of urban traffic
and of a sustainable, healthy way of life that allows you
to get closer to the city, to gain a direct experience of its
dynamism and the special feeling of freedom that you can
sense every time you roll down from the Royal Castle or
drive along the Szabadság Bridge. Taking a closer look at
our cyclist culture, you can easily notice urban bikers’ strong
emotional link with cycling as well as with their vehicles,
communicating their personalities and tastes with the most
unique solutions on their bicycles, clothing and accessories.
That spirit is represented by the popular blog of Hungarian
Cycle Chic and the regularly held bikers’ fashion shows coorganised with the InStyle magazine, which exemplify with
noble simplicity that urban cycling is not necessarily a sport
or a hobby but a liberating form of transportation that you
can pursue in pretty clothes en route to the office or in
a sporty, comfortable way on weekends.
Unique taste, unique bike
Our spectacularly evolving cyclist culture has created
ground for several bike-building workshops and
manufactories. More and more acknowledged even in
professional circles, the Merényi Bicycles workshop at
Miskolc give birth to pieces in praise of Dániel Merényi’s
handiwork. Daniel learnt from Dario Pegoretti, the
legendary bike builder, then returning home he established
the Hungarian elite squad of ‘made-to-measure’ bike
building. His workshop prepares beautiful made-tomeasure road bikes based on individual ideas that
popularise, as regular items in international exhibitions, the
talent and expertise of the small designer team today.
The two-man workshop Csajbringa (Chicks’ Bikes) offers
customised city bikes to women: committed to the spirit
of sustainability, Viktor Kádár and Zsolt Erdő lend new life
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to old bicycles. Having grown from a single idea into one
of the most successful domestic bicycle workshop, the
enterprise implements the most versatile concepts.
The pioneer of technical innovations in domestic bike
building is the Stringbike designer workshop. The special
bikes operated with chainless drives are produced in
cooperation with the Schwinn-Csepel bicycle manufacturer
and currently available only at rather high prices but
further developments are hoped to allow cost-efficient
manufacturing to be achieved. And if Csepel, let it be
a Csepel Royal! Out of the popular Hungarian bicycle
factories, Csepel was the first to ride the ‘fixie’ fad (this is
the nickname of fixed-gear bikes growing out of messenger
culture), offering innumerable versions of affordably-priced
bikes that are off road style but typically made for use
in cities. With special emphasis on uniqueness, you can
compile your personal Royal to the smallest details to your
own taste on Csepel’s website, which guarantees that you
will never see your bike approaching you along the bike path.
Bike fashion
In parallel with the continual expansion of cycling, the
designers representing Hungarian bike fashion are also
gaining more and more popularity. As the Hungarian
flagship of this genre, UrbanLegend, a fashion brand
evolved from Zsófi Geréby’s degree piece for the MoholyNagy University of Art and Design Budapest, was the first
to spot market niches in the trends, offering stylish, high
quality and expressly comfortable collections season after
season, combining technical solutions serving for the
comfort needed for safe cycling and the design features
essential for being pretty on the way. The Spring/Summer
2014 Collection of the UrbanLegend awarded the MoholyNagy László Design Scholarship.
The accesories of Blind Chic., Júlia Vesmás and Neža
Peterca’s brand, have become must have pieces of the
subculture over the recent years. The style of Blind Chic.
bags is characterised by minimalism, clean and frills-free
forms placing practicality in the forefront; and besides the
various formal and stylistic mutations of their basic piece
called Big Bag Wolf, clothes have also been widening their
product line recently.
As a relatively new actor in bikers’ fashion, ZagonDesign
makes their items of leather, which, due to their practical
nature, are excellent accessories for bikers, although their
elegant appearance goes beyond sporty lifestyle.
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While listing accessories, we should by all means mention
Balázs Filczer’s bike helmet DORA, acknowledged with
the Hungarian Design Award’s student category in 2013.
The special features of the helmet are its built-in lights
that make the cyclist visible; and its lighting panels also
function as position indicators, ensuring safe riding in
a city. Winning an award in the International Bicycle Design
Competition, the helmet will be in shops from 2015.
Bikes and community
Due to its nature and the bottom-up character in its
appearance, cyclist culture goes hand in hand with
community initiatives, an excellent example of which
is a program of the Budapest-based Cyclonomia’s.
The mission of the non-profit organisation, which
call themselves a social cooperative, is to implant as
a community workshop the ‘DIY’ spirit in cyclist culture,
teaching bikers how to assemble, fix and maintain their
bikes—all that in the framework of community events
and children workshops aimed to popularise the slow
design philosophy.
The Budapest Bike Maffia is a non-governmental
organisation founded at Christmas in 2001 by young cyclists
with the objective to provide assistance out of charity to
civilians and institutions in need, and guidance to develop
the skill of paying attention to each other, an empathic
behaviour and a more livable city. The members of the
cyclist organisation collect donations, cook for the needy,
deliver meals and sometimes visit animal shelters in
a collective ride, thus calling attention of the community,
even including ‘non-bikers’, to important social issues.

–

1 See www.kerekparosklub.hu/bringazzmunkaba.
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POSZTKOCSMA
–
A ROMKOCSMAJELENSÉG
TÜNDÖKLÉSE ÉS HATÁSA
–
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

–

OPERETT? GULYÁS? CIGÁNYZENE? PASSZÉ! –
BUDAPEST LASSAN, DE TÚLLÉP A NYOLCVANAS ÉVEK
TURISZTIKAI SZTEREOTÍPIÁIN. A ROMKOCSMÁK BŐ
EGY ÉVTIZEDE BUDAPEST TURISZTIKAI VONZEREJÉNEK
LEGFONTOSABB ÖSSZETEVŐI KÖZÉ TARTOZNAK, DE
NEM VESZTETTÉK EL VARÁZSUKAT A FŐVÁROSIAK
SZÁMÁRA SEM. JELLEGÜK AZONBAN JELENTŐSEN
DIVERZIFIKÁLÓDOTT, RÉSZBEN A MEGVÁLTOZÓ
FOGYASZTÓI KÖRÖK, RÉSZBEN A MEGJELENŐ ÚJABB
KULTURÁLIS HATÁSOK NYOMÁN.

–

A romkocsma nem hely, hanem brand és létállapot. Bír
ugyan némely, jól azonosítható fizikai jegyekkel: korábban
elhagyatott vagy kevéssé kiaknázott helyet tölt újra ideiglenesen vendéglátó funkcióval; jellemzően a VII. kerület belső
részén vagy annak környékén; bútorzata, zenei és kulturális
kínálata sokszínű; viszont jellemzően olcsó és mindenkire
nyitott. A jó romkocsma ötvözi egy berlini foglaltház, egy
török kávézó, egy alternatív kulturális központ, egy francia
bisztró és egy brooklyni étterem legjobb stílusjegyeit.
Egy dolgot tudunk majdnem biztosan: az első romkocsmának a 2001-ben, a Kertész utcában nyitott (Kis) Szimpla számít. De ez sem előképek nélküli. Előzményei közé
sorolhatóak az 1989 utáni underground kultikus helyszínei:
a francia közreműködéssel foglaltházzá váló Trafó vagy
az 1991-ben Frank Zappa koncertjének helyet adó Tilos
az Á éppúgy, mint a vendéglátás terén a romkocsmahangulatot megelőlegező budai Ráckert (1998–2004), illetve
az 1999-ben megnyitó két szórakozóhely, a Zöld Pardon
és a Pótkulcs. Fontos említeni a kávézókultúra rendszerváltást követő csendes (és a várakozásokat végül, fájdalom,
alulmúló) forradalmát, amely két nagy hagyományú hely:
a Centrál és a New York újranyitásával kulminált. A valódi
változást mégis a romkocsmák hozták el.
A korai és az érett romkocsmareneszánsz a „szükségből
erényt” nemes elvét követi. A máig legismertebbnek számító, 2004 óta működő Szimpla kert egy korábban üresen
álló, egyemeletes, belső udvaros, gangos bérházat la-
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kott be. Az udvarok részleges téliesítésével és a nyílászárók
többségének eltávolításával egyetlen légteret hoztak létre,
azt spontán összehordott berendezéssel és limlomokból
kialakított, a belső minden lehetséges felületére kiterjedő
dekorációval változatossá téve. „Elvünk volt, hogy ne ríjon
le semmiről, hogy új, és ha az IKEA-ból volt is, a szemétvödröt lámpaburának használtuk” – így az alapítók egyike.1
A lomtalanításból, hagyatékokból származó bútorzat
– benne a közép-európai bútortörténelem legsikeresebb darabjaival, a Thonet-székekkel – a 20. század lakberendezésének teljes spektrumát felvonultatja. A hangulatvilágításról bizonytalan korú és eredetű asztali, fali- és állólámpák
gondoskodnak; a fal vakolatlan, nemritkán csupasz, máskor
évtizedes tapéta vagy meglepő tárgyak tömege borítja.
Ma már nem tűnik csodareceptnek, a Szimpla mégis
a Budapest-élmény meghatározó részévé vált sok tízezer
vendég számára – olyannyira, hogy a következő években
kis túlzással nem nyílt szórakozóhely a városban hajlított székek, lomtalanításból szerzett asztalok és nyersen hagyott téglafalak nélkül. A sikerreceptet aktívan
újrahasznosította maga a Szimpla,2 és ennek nyomán
mások: „úgy hagyott” épületben vagy telken, újrahasznosított bútorokkal és színes formavilággal, a szórakozóhelyet és a kulturális központot ötvözve nyitott 2004ben a Mumus, 2008-ban az Instant, a 2009-es Kőleves
és a Fogasház, a 2010-től működő Ellátó kert és a Mixart,
a 2011-es Gondozó kert, a 2012-es Super8, és még sorolhatnánk. A kulturális összetevő gyakran változik: akad hely,
amely alkotóházként, független művészeti központként
definiálja magát, a hangulat részévé téve a többé-kevésbé
állandó lakóközösséget, mások filmklubot vagy galériát
működtetnek. A híres nemzetközi előképek közül kötelezően említendő a berlini Kraftwerk; indusztriális hangulatát
leginkább a régi autógarázsba költöző Kuplung (2004-től),
a gyárépületet újrahasznosító Tűzraktár (2005–2007), illetve
a Kazinczy utcai Elektrotechnikai Múzeum hátsó raktárában 2008–2009 között működő AKKU Kulturális Központ
tudta megközelíteni. A némileg eltérő funkciójú helyek
közül a foglaltházak hangulatát Budapestre a leginkább
a(z elsősorban coworking-térként és alternatív rendezvényközpontként működő, de a romkocsmák DIY-esztétikáját fialtató) MÜSZI3 tudta átültetni, míg a rough-luxe
nemzetközi sikkjét a 2009 óta művészházként, butikés apartmanhotelként működő Brody House.
A siker részbeni magyarázata, hogy a romkocsmacunami
magja szokatlanul központi helyszín, a Belső-Erzsébet-
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város. A „régi pesti zsidó negyed” történeti okokból, egy
elhibázott városfejlesztési koncepció nyomán leromlott
állagú házállománya segítette az ideiglenesnek szánt
újrahasznosítást. A 2000-es évek közepén azonban
úgy tűnt, a romkocsmakorszak gyors véget ér: a Belső-
Erzsébetvárosban több sikeres szórakozóhely bezárásához
vezető, felerősödő ingatlanfejlesztői tevékenység mellett
erre utaltak az üzemeltetők és az önkormányzatok, valamint a lakóközösségek közti, állandósult viták is. 4 A 2008ban induló, az építkezéseket katasztrofálisan visszavető
gazdasági válság, illetve a magához térő örökségvédelem
azonban közbeszólt. Több, korábban lebontásra ítélt házra
„Műemlék” tábla került, és az építkezések többsége is leállt.
Azaz: a romkocsmák maradhattak, sőt, terjeszkedhettek;
a bevált módszerrel immár nem a külvárosok felé, hanem
gyalogosan vagy kerékpárral is jól megközelíthető, központi
helyszíneken. A Belső-Erzsébetváros súlyának növekedéséhez hozzájárult, hogy a Kazinczy utcával párhuzamos,
2008-ra felújított, hétudvaros átjáróház, a Gozsdu-udvar
földszinti helyiségeit (a hasonló korú berlini Hackesche
Höfe helyi párhuzamaként) szinte egytől egyig szórakozóhelyek töltötték be – a felettük kialakított lakások többsége
ugyanis üresen maradt.
A fősodorrá válást jól mutatja a West Balkán története,
amely 2001-ben nyitott a Kopaszi-gáton, majd a VIII. kerület utcáin, két-három évenként változó helyszínen araszolva (de minden alkalommal bontásra szánt házakban
berendezkedve), egyre inkább romkocsmás és kulturális
jelleget öltve végül egészen a Nyugati térig, az 1980-as
években emelt Skála Metró három szintjének újrahasznosításáig jutott.5
A romkocsmák terjedéséhez hozzájárult a megerősödő
és gyorsan bővülő vendégkör is. Míg a külföldi fiatalokat
a Budapestet bulihelyszínként ismertté tevő Sziget Fesztivál és a 2000-es években elterjedő fapados repülőjáratok
hozták a városba, magyar társaik nem csupán levezényelték a nagy budapesti bringás forradalmat, de táptalajként
szolgáltak a 2010-es években a globális hipszterkultúra
budapesti megjelenéséhez is. Időközben pedig, túllépni
próbálva a hátizsákos turisták Mekkájának terhes szerepén, maga a város is változott a design iránti nyitottság
és a gasztronómiai elvárások terén egyaránt.
A 2008-ban megnyílt Instant „art bar” az elsők közt
próbált reflektálni a változásokra, a spontán jelleget
képzőművészeti alkotásokkal ötvözve. Egyben a romkocsmák dzsentrifikációjában is mérföldkövet jelent: a Belső-
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Erzsébetváros helyett az Andrássy út szomszédságában
nyitott, egyértelműen az átlag fölé pozicionálva magát.
Ingatlanosszemmel azonban a sztorija tipikus: a két
egykori lakóépületet szállodaépítés céljára ürítették ki, de
a 2008-as gazdasági válságot követően a terveket a beruházók félretették. Az eredeti struktúrát, a belső udvart,
a körfolyosót, a nyílászárókat az Instant is megtartotta,
ám minden helyiség egyedi arcot kapott: akadt olyan
is, amelyben ott maradt a fogorvosi vizsgálószék. 2010
őszére az Instant „Az elvarázsolt erdő” jegyében alakult át,
a vadállatok és a fák ihletésében készített dekorációval, az
erősen grafikus, szürreális motívumokat pszichedelikus,
és a romkocsmaeredetre utaló trash elemekkel vegyítve.6
A belső udvar felett egy Caj Kuo-csiang Head On című,
2006-os installációját idéző műanyag nyúlcsorda szárnyal, amelyet a ház emblémájaként használt antropomorf
bagolynő felügyel.
Az elmúlt években nyílt, romkocsma jellegű helyek már
kevésbé építenek a trash hatásra. A máz ütött-kopott,
de az arculat egységes, átgondolt, és minden ízében
kimunkált. A „romkocsma 2.0” vonalához sorolható
például az ugyancsak az Andrássy út és a BelsőErzsébetváros határán, egy évtizede üresen álló
lakóházban 2012-ben kialakított Anker’t,7 ahol a teljesen
kibelezett épületbelsőben az építészek8 kifejezetten az
ideiglenes, öt-tíz évig tartó hasznosításhoz terveztek
low-tech belsőt, a védett épület műemléki jellegének
megfelelően, a „minimalista romkocsma” koncepció
jegyében. Önmagát „antiromkocsmaként” definiálja
a 2011-ben nyílt Doboz, a műfajra jellemző Klauzál
utcai romházában vintage bútorokkal, képzőművészeti
installációkkal, és a megcélzott „magasabb igényű, de
mainstream underground” klubközönségnek szóló
extrákkal, grillbárral, valamint prémiumkategóriás
italokkal.9 Hasonló módon és irányba pozicionálta magát
az URIMURI10 és a Hellobaby bár,11 mindkettő egy szebb
napokat látott Andrássy úti luxusbérházat hasznosítva.
Minimál irányukhoz képest a margitszigeti „pop-up” bár,
a WNDRLND12 a romkocsmák őskáoszához tért vissza,
hétről hétre más képzőművésszel alakítva át vendégtereit.
Az újabb példák közül meglepő módon a város egyik legfrekventáltabb helyén, a Március 15. téren nyitott KIOSK
idézi a leginkább az előképek lezserségét és spontaneitását. A hajdani iskolai tornateremben 2012 óta többé-kevésbé nyitva tartó, egyetlen helyiségével étteremként, klubként, kávézóként és könnyedebb műfajú szórakozóhelyként
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is azonosítható hely két évet húzott le „ideiglenes” berendezéssel és arculattal – mégis megtalálta a közönségét.13
A 2000-es évek elejének Budapestjét úgy jellemzi a romkocsma, mint a száz évvel korábbi várost a kávézó. Hatása
felfedezhető a külvárosi szórakozóhelyeken éppúgy, mint
az egyedi koncepciójú pop-up bárokon és az olyan, belső
építészetileg kiforrott és a nemzetközi sajtót is bejárt
új vendéglátóhelyeknél, mint az Ötkert, a Kolor, a Spíler,
a Trafiq14 vagy a Kocka.15 De romkocsmát nyitni önmagában ma biztosan nem elég Budapesten – és épp ettől
pezseg a város.

–

1 Zsendovits Ábel. Lásd Somlyódy Nóra: Szimpla-történelem: Romkocsmák az éjszakában. Magyar Narancs, 2007/6. (2007. február 8.)
2 A 2001-ben nyitott Kertész utcai „kis” Szimpla mellett a legismertebb családtagnak a Szimpla kert (VII. kerület, Kazinczy u. 14.)
tekinthető, de idetartozik a Dupla étterem (VII. kerület, Kertész u.
48.), a Szimpla Balaton (Balatonfűzfő), a váci Szimplavé, valamint
a Berlinben nyitott két egység, a Szimpla Kaffeehaus Budapest és
a Badehaus Berlin.
3 A Művelődési Szint 2011 óta működik az 1926-ban nyitott Blaha Lujza
téri Corvin Áruház korábban kihasználatlan harmadik emeletén.
4 Földes András–Dudás Gergely: Leáldozott a romkocsmáknak.
Index.hu, 2005. május 13. URL: www.index.hu/kultur/eletmod/rom0511
(letöltés dátuma: 2014. május 7.).
5 A West Balkán-sztori: 2001–2003: XI. kerület, Kopaszi-gát; 2004–
2007: VIII. kerület, Kisfaludy utca; 2006–2008: VIII. kerület, Futó utca;
2008–2010: VIII. kerület, Nagytemplom utca; 2010–2011: VI. kerület,
Nyugati tér.
6 Belsőépítészeti koncepció: Szuhay Gergely.
7 Arculat: Szőke Gergely.
8 Gőz Dorottya, Lengyel Márton és Vízkelety Rita.
9 2011-től, VII. kerület, Klauzál u. 10. Belsőépítész: 81font architecture/
design, társtervezők: Pataricza Kristóf és Loszmann Dávid,
arculat: Laki Eszter.
10 2012–2013. Belsőépítész: Fónagy Dóra és Kiss Heni.
11 2013-tól. Belsőépítészet: Numbernow.
12 2013-tól. Művészeti vezető: Nádudvari Noémi, arculat: Jani Dániel.
13 Nyitó belsőépítészet: Kentaur (Erkel László), arculat: Baráth Dávid.
14 A belsőépítész mind a négy esetben: 81font architecture/design.
Arculat: Laki Eszter (Kolor), Kiss Miklós (Trafiq).
15 Építészet: MINUSPLUS, arculat: Oroszlány Péter.
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POST-PUBS
–
THE RISE AND EFFECTS OF THE RUIN
PUB PHENOMENON
–
TEXT: DÁNIEL KOVÁCS

–

OPERETTA? GOULASH? GIPSY MUSIC? IT IS PAST!
BUDAPEST IS ON ITS WAY TO EXCEED THE TOURISM
RELATED STEREOTYPES ORIGINATING FROM THE
EIGHTIES. FOR OVER A DECADE BY NOW, RUIN PUBS
BELONG TO THE LEADING TOURIST ATTRACTIONS OF
BUDAPEST, WHILE MAINTAINING THEIR POPULARITY
AMONG THE CITIZENS. HOWEVER, THEY ARE
HIGHLY DIVERSE BY NOW, IN TERMS OF THEIR
CHARACTERISTICS, DUE PARTLY TO THE CHANGING
CONSUMER BASE, AND PARTLY TO THE EMERGING NEW
CULTURAL WAVES.

–

Instead of referring to a place, ruin pubs rather mean
a brand and a state of being. They still have a few well
defined physical characteristics: they give catering
functions, on a temporary basis, to abandoned or
underutilised places located mainly in the central parts
of District VII, they are eclectic, in terms of furniture,
and music and cultural offerings alike, while they are
also typically cheap, and open to all audiences. A good
ruin pub is a best mixture of a squat in Berlin, a Turkish
coffee house, an alternative cultural centre, a French
snack bar and a Brooklyn restaurant. One thing is almost
sure: the open air (Small) Szimpla opened in 2001 can
be considered the first ruin pub. However, it cannot be
regarded unprecedented either. Its predecessors include
the cult places of the underground movement after 1989:
Trafó, which was turned into a squat with French assistance,
Tilos az Á, which hosted a Frank Zappa concert in 1991, and
in terms of catering, Ráckert in Buda (1998 through 2004)
that anticipated the ruin pub atmosphere, and two places
opened in 1999, Zöld Pardon and Pótkulcs. One should
also note the peaceful coffee house cultural revolution
(that finally, and unfortunately failed to live up to the
expectations) following the change of the regime, whose
highlight was the reopening of two places of great tradition,
Centrál and New York. Still, the real change came with the
appearance of ruin pubs.
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The early and the mature ruin pub renaissance followed the
chic by Brody House, which is operated as an arts house,
noble principle of ‘making a virtue of necessity’. Operating
boutique and apartment house as of 2009.
since 2004, and having the highest reputation, Szimpla
A partial explanation of this success is that the core of the
kert occupied a formerly abandoned one-storey tenement
ruin pub tsunami is located at an unusually central part, the
building featuring an inner courtyard and side corridors. By
Inner-Erzsébetváros. The houses in this ‘old Jewish district of
Pest’ deteriorating due to historical reasons, that is a failed
the partial winterization of the courtyard and the removal of
city development concept, promoted this re-utilisation
most of the doors and windows, a single space was created,
considered temporary. In the mid of 2000s, the ruin pub era
which was refined through the addition of decorative
seemed to come to a sudden end: beyond the increasingly
elements, such as spontaneously picked furniture and other
intense property development activities leading to the
raffle to nearly all surfaces. “The guiding principle was that
shut down of several successful places in the area, this
nothing should look new. Even if we bought a trash can in
was also reinforced by the permanent disputes between
IKEA, we used it as a lamp shade”, said one of the founders.1
With the most successful pieces of the Central European
the operators and the local governments, or the resident
history of furnishing, Thonet chairs, the selection of furniture
communities.4 However, the economic crisis starting as of
features the full variety of the 20th century’s interior design.
2008, and dramatically cutting construction projects, as well
Atmospheric lighting is ensured using desktop, wall mounted
as renewed initiatives related to the protection of national
and standing lamps of uncertain age and origin; some of the
heritage made an impact. Several buildings, which were
walls are unplastered, while others are naked, or covered by
formerly doomed to demolition were posted the plaque
tens of years old wallpapers or a mass of unexpected objects. ‘historic building’, and most of the construction efforts also
Though it is not regarded a miracle any more, Szimpla has
stopped. This meant that ruin pubs survived, moreover,
become a definitive part of the Budapest experience for
were allowed to spread, and not only in the outer districts,
tens of thousands of visitors so much so that hardly any
but using the proven methods, to central locations easily
club opened in the city without bentwood chairs, tables
accessible by bike or foot. The gravity of Inner-Erzsébetváros
obtained from junk removal, and brick walls left naked. The
was further enhanced by the fact that almost all rooms on
recipe for success was re-exploited by both Szimpla,2 and
the ground floor of Gozsdu-udvar featuring seven courtyards
others: using an ‘abandoned’ building or site, and recycled
in parallel with Kazinczy utca, and renovated by 2008, were
furniture, as well as applying a vivid design, the places
occupied by places of entertainment (as a local embodiment
opened to combine entertainment and culture include
of Hackesche Höfe, Berlin, which is of similar age); given
Mumus in 2004, Instant in 2008, Kőleves and Fogasház in
that most of the apartments created above them have been
2009, Ellátó kert and Mixart in 2010, Gondozó kert in 2011,
left unoccupied.
Super8 in 2012, and many others. The cultural component is
The progress of turning into mainstream is well illustrated by
variable: some places consider themselves as independent
the story of West Balkán. It was opened in 2001 at Kopaszi
arts centres integrating the more or less permanent
Dam, then moved inch by inch every two or three years
community of residents in the atmosphere, while others
along the streets of District VIII (always occupying buildings
operate movie clubs or arts galleries. The most notable
intended for demolition) increasingly showing the ruin pub
international predecessor is Kraftwerk in Berlin; its industrial
and cultural characteristics, and finally arrived at Nyugati tér
atmosphere was most closely imitated by Kuplung (as of
re-utilising three storeys of Skála Metró built in the 1980s.5
2004) occupying a former garage, Tűzraktár (2005 to 2007)
The spreading of ruin pubs is also attributable to the
re-utilising a factory building, and AKKU Kulturális Központ
increasingly massive and fastly growing customer base.
operating from 2008 to 2009 in the rear storage place of
While young foreigners were already attracted to the
the Museum of Electrical Engineering in Kazinczy utca.
city by Sziget Festival, which made Budapest popular as
Out of places serving for more or less different purposes,
a party location, as well as the charter flights becoming
the atmosphere of squats was most precisely reflected in
increasingly available in the 2000s, their Hungarian
Budapest by MÜSZI3 (operated mostly as a coworking space
contemporaries not only conducted the Great Bike
and alternative events centre, but still featuring the DIY
Revolution in Budapest, but also provided a firm basis for
aesthetics of ruin pubs), while the international rough-luxe
the evolution of the global hipster culture in the city in the
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2010s. And in the meantime, in an attempt to exceed the
inconvenient role of being the Mecca of backpacker tourism,
the city also changed, in terms of openness to design and
meeting culinary expectations.
Instant ‘art bar’ opened in 2008 was among the first to
respond to the changes, and combined the spontaneous
with real works of art. It also represents a milestone
in the gentrification of ruin pubs: instead of the InnerErzsébetváros, it was opened next to Andrássy út clearly
positioning itself above the average. From a property
developer’s perspective, however, this story is still typical:
two former residential buildings were emptied in the pursuit
of a hotel construction effort, but after the economic crisis
in 2008, the plans were postponed by the investors. The
original structure, inner courtyard, as well as the doors and
windows were preserved by Instant, however, all rooms
were given an individual design; even with a leftover
dentist’s chair in one of them. By the fall of 2010, Instant
was transformed to reflect the theme of ‘The Enchanted
Forest’; with the decoration inspired by wild animals and
trees, the intensively graphic, surreal motives were mixed
with psychedelic elements, as well as trash ones suggesting
the ruin pub origins.6 There is a bunch of plastic rabbits
flying over the inner courtyard suggesting Cai Guo-Qiang’s
installation, Head On from 2006, which is overseen by an
anthropomorphic owl used as the symbol of the place.
The ruin-pub-like places opened in the past few years
build less on the trash effect. The covering is rusty, but
the image is uniform, purposeful and elaborate to the
smallest details. Places representing the ‘ruin pub 2.0’ line
include Anker implemented in 2012 in a residential building
abandoned at the border of Andrássy út and the InnerErzsébetváros.7 A fully emptied building interior was installed
by the designers8 a low-tech interior expressly intended
for temporary use over a period of five to ten years, which
was suited to the historical nature of the protected building,
and the ‘minimalist ruin pub’ concept. Doboz opened in
2011, and defines itself as an ‘anti ruin pub’. It is hosted by
a wreck building on Klauzál utca typical of this style, and
loaded with vintage furniture, artistic installations, and extra
features, a grill bar and premium beverages intended for the
‘more demanding, but still mainstream underground’ target
audience.9 In a similar manner, a similar position was aimed
by URIMURI10 and Hellobaby bar,11 both located in luxury
tenement buildings on Andrássy út that have definitely seen
better days. Compared to the minimalist concept of the
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former, the ‘pop-up’ bar on Margit Island, WNDRLND12 went
back to the original chaos of the ruin pubs, and changes the
guest areas week by week assisted by alternating artists.
Out of the latest examples, the relaxed feeling and
spontaneity of the predecessors is best reflected in KIOSK,
which was opened surprisingly in one of the most fashionable
places of the city, on Március 15. tér. Hosted by a former
school gymnasium, the place comprising a single room, and
operating more or less constantly, as of 2012, as a restaurant,
club, coffee shop and a place featuring light genre
productions has been run for two years with its ‘temporary’
equipment and image, still it has built an audience.13
At the beginning of the 2000s, Budapest is characterised by
the ruin pubs, just like by the coffee shops a hundred years
before. The impact is also evident in places located in the
suburbs, the pop-up bars featuring custom concepts, and
such new entertainment locations featuring full-fledged
interior design and references in the international media as
Ötkert, Kolor, Spíler, Trafiq14 or Kocka.15 However, opening
a ruin pub is certainly far from sufficient today in Budapest;
and this is what makes the city bustle.

–

1 Ábel Zsendovits. See Somlyódy, N., Szimpla-történelem: Romkocsmák
az éjszakában. Magyar Narancs, 2007/6. (February 8, 2007.)
2 Beyond ‘small’ Szimpla in Kertész utca, which was opened in 2001,
the most popular member of this family is possibly Szimpla kert
(District VII, Kazinczy u. 14.). Others include Dupla restaurant (District
VII, Kertész u. 48.), Szimpla Balaton (Balatonfűzfő), Szimplavé (Vác), as
well as two units opened in Berlin, Szimpla Kaffeehaus Budapest and
Badehaus Berlin.
3 Művelődési Szint is run since 2011 on the formerly unused third floor
of Corvin Superstore on Blaha Lujza tér, which was opened in 1926.
4 Földes, A., Dudás, G., Leáldozott a romkocsmáknak. Index.hu, May 13,
2005. URL: www.index.hu/kultur/eletmod/rom0511/ (date downloaded:
May 7, 2014).
5 The West Balkán story: 2001 to 2003: District XI, Kopaszi Dam; 2004 to
2007: District VIII, Kisfaludy utca; 2006 to 2008: District VIII, Futó utca;
2008 to 2010: District VIII, Nagytemplom utca; 2010 to 2011: District VI,
Nyugati tér.
6 Interior design concept: Gergely Szuhay.
7 Design: Gergely Szőke.
8 Dorottya Gőz, Márton Lengyel and Rita Vízkelety.
9 From 2011, District VII, Klauzál u. 10. Interior design: 81font
architecture/design, associate designers: Kristóf Pataricza and Dávid
Loszmann, identity: Eszter Laki.
10 2012/2013. Interior design: Dóra Fónagy and Heni Kiss.
11 From 2013. Interior design: Numbernow.
12 From 2013. Artistic supervisor: Noémi Nádudvari, identity: Dániel Jani.
13 Interior design at the opening: Kentaur (László Erkel), identity:
Dávid Baráth.
14 The interior designer in all four cases: 81font architecture/design.
Identity: Eszter Laki (Kolor), Miklós Kiss (Trafiq).
15 Architecture: MINUSPLUS, identity: Péter Oroszlány.
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EGYSÉGBEN AZ ERŐ!
–
KOLLABORATÍV TÖRTÉNETEK
–
SZÖVEG: HOFFMANN PETRA

–

A SIKERES ÉRVÉNYESÜLÉS ELENGEDHETETLEN
ALAPKOMPETENCIÁJA A RUGALMASSÁG ÉS A GYORS
ADAPTÁCIÓS KÉPESSÉG A FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ
TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS TECHNOLÓGIAI
KÖRNYEZETBEN. AZ Y GENERÁCIÓ, A SZÜLEIVEL
ELLENTÉTBEN, A BIZONYTALANSÁGOT REJTŐ
VÁLTOZÁSBAN A KIHÍVÁS, A MEGÚJULÁS
ÉS A FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGÉT LÁTJA. MAGABIZTOSAN
MOZOG A KÜLÖNBÖZŐ VALÓSÁGOS ÉS VIRTUÁLIS
PLATFORMOK, POP-UP MEGOLDÁSOK
ÉS KOLLABORATÍV ÉLETHELYZETEK KÖZÖTT,
ÉS LEGJOBB TUDÁSA SZERINT IGYEKSZIK
MAXIMÁLISAN PROFITÁLNI MINDEN SZITUÁCIÓBÓL.
A KÉNYELMES, KISZÁMÍTHATÓ JÖVŐ ÍGÉRETE MÁR RÉG
A MÚLTÉ, NINCSENEK KÉSZEN KAPOTT MEGOLDÁSOK,
KONZERVVÁLASZOK – EGYRE NYILVÁNVALÓBB,
HOGY A SAJÁT, MŰKÖDŐKÉPES VILÁGUNKAT MI
TEREMTJÜK MEG MAGUNK KÖRÜL. ÚJRA MEG ÚJRA,
KÖZÖSSÉGBEN, KREATÍV KOLLABORÁCIÓK MENTÉN,
INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS MULTIKULTURÁLIS
KÖRNYEZETBEN.
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Az elmúlt néhány év során a kreatív iparban egyre hangsúlyosabban körvonalazódik a közösségben való gondolkodás, és természetes módon a műfajhoz elengedhetetlen
nyitottság. A kollektivizmus fogalma nemzeti örökségünk,
a rendszerváltás előtti évtizedek tanulságából okulva
azonban jól látható, hogy életképes közösséget létrehozni
és működtetni csak önerőből, saját érdekeket felismerve
érdemes. Egyre nagyobb teret nyer a motiváló tapasztalat,
mely szerint közösségben hatékonyabban, szinergikusan,
megsokszorozott kreatív energiákkal, ugyanakkor megosztott ráfordítással érvényesülhet egy-egy kezdeményezés. A közösségi mozgalom a recesszió által nehezített
pályára kényszerült alkotók kreatív válasza a válság okozta
gazdasági környzetre. Legalábbis jelentős szerepet játszik
a tendencia meghonosulásában a gazdasági tényező,
ugyanakkor mégsem kényszer szülte felemás megoldásokat látunk, hanem olyan élhető, motiváló, kreatív kooperációkat, amelyek a szükségből erényt kovácsolva érvényesülnek. Közösségi erővel számos kulturális, művészeti
és designprojekt jelentősen szélesebb réteghez ér el;
példaértékű, alulról szerveződő elképzelések a közösség
erejére támaszkodva városi léptékig nőhetnek fel. Az alkotó gondolkodással párhuzamosan természetes módon
újjászületnek a korábbi közösségfogalmak, és új egységek,
kollaborációk alakulnak. Áldozatokat hozunk a közösség
érdekében, és profitálunk a megsokszorozott erőben
rejlő hatékonyságból. És ami talán a legfontosabb, saját
igényeinknek és működési metódusainknak megfelelően
rugalmasan alakítjuk közösségi szabályainkat.
Kollaboratív helyek
Budapesten a közelmúltban számos közösségi iroda,
műhely, stúdió és bemutatóterem jött létre. A helyszínek
profilja különböző működési metódust eredményez, azonban kivétel nélkül minden kezdeményezésről elmondható,
hogy a működéséből származó számos előnyhöz képest
a kompromisszumok, amelyekkel a részt vevő alkotóknak
szembesülniük kell, elenyészőek. Az inspiráló kreatív közeg
látványosan növeli az együttműködők hatékonyságát, a különböző alkotóterületek képviselőinek változatos szemlélete, tapasztalata és a lelkesedésük együttes ereje az egyes
résztvevők érvényesülésében is jelentős szerepet játszik,
közösségként pedig az érdekérvényesítésben is sokkal
hatékonyabban teljesítenek.
Budapest első közösségi kreatív műhelyét a Magyar Telekom támogatásával hozta létre a Kitchen Budapest 2007-
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ben. A város legmenőbb technológiai boszorkánykonyhája
azzal a céllal jött létre, hogy kreatív fiatalok formabontó
innovációinak megvalósításához teremtsen szakmai
és technológiai táptalajt. A technológiai labor mellett
a Biblia közben otthonra talált műhelyben Budapesten
elsőként jött létre olyan innovatív startupközpont, mely kiindulópontként és példaként szolgált a későbbi évek hazai
startupmozgalma számára. A KIBU indulásakor az alapító
csapat tagjai között volt többek között Somlai-Fischer
Szabolcs és Halácsy Péter is, a későbbi Prezi alapítói.
Budapest kreatív közösségi központjai jellemzően
mozgalmas belvárosi lokációkat preferálnak, a 2012-ben
alapított Art Quarter Budapest budafoki csomópontja
azonban a várostól való távolságban látta meg
a fantáziát. Az egykori Haggenmacher-udvarba, a volt
sörgyár épületébe jellemzően képzőművészek stúdiói
költöztek, a designt elsőként a Blind Chic. alkotópárosa
képviselte. Sikerükön és lelkesedésükön felbuzdulva
egyre több, főként a kerékpáros-szubkultúrát képviselő
márka települ ide. A designerek és képzőművészek alkotta
közösség számos kooperációra ad alkalmat nemzetközi
szinten is, hiszen az Art Quarter gyakorta lát vendégül
külföldi alkotócsoportokat. Az eltérő szemléletmódok
határterületein születő különleges munkák rendszeres
kiállítások keretében mutatkoznak be az épületben.
A Kálvin tér közelében található Flatlab, a budapesti kollaboratív helyek 2011-ben született egyik első fecskéjeként,
tematikájában a divatra és a vizuális alkotóterületekre
koncentrál. A tervezőgrafikát Laki Eszter, Szőke Gergely,
illetve Nagy Dániel és Orbán Péter (a Hidden Characters
tervezőpárosa), a divattervezést pedig Kasza Emese (MEI
KAWA), Geréby Zsófi (UrbanLegend) és Bordács Andrea
(KNIFF) képviseli a lakásműhelyben. A külön álló helyiségek tervezőasztalai mellett közös bemutatóterem várja az
idelátogatókat. A közös vendégkör, kommunikáció és érdekérvényesítés eredménye a Flatlab esetében rendkívül
látványos. Az itt alkotó tervezők márkái évről évre egyre
sikeresebbek mind hazai, mind nemzetközi szinten, és elmondásuknak megfelelően semmi esetre sem adnák fel
inspiráló közösségüket a függetlenség kedvéért.
A 2012-es alapítású újlipótvárosi Hollán 9 alkotóközösség
tagjai formatervezéssel (Pais Panni, Kovács Bori és Csernátony Fanni), építészettel és belsőépítészettel (Reload
Architects, Koczoh Judit, Paller Eszter), világítástervezéssel
és -kivitelezéssel (Szily Sári, Lumoconcept), emellett lakástextilek forgalmazásával (OF Curtains & More) foglal-
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koznak. Az alkotói határterületek rendszeres kooperációt,
közös munkát, és ennek megfelelően közös sikereket
eredményeznek az alkotóközösségben, melynek tagjai
előszeretettel inspirálódnak egymás sikereiből.
A Heinrich Alkotói Szint hasonló metódus alapján szervezte meg működését 2012 végén, ám jelentősen nagyobb
létszámmal. Az Üllői úti Heinrich-ház első emeletén tizenöt alkotóműhely kapott helyet, a közösségmenedzsment
ebben a léptékben már teljes apparátust kíván. A Heinrich
Alkotói Szinten fémműves, textil- és formatervezők műhelyei találtak otthonra.
Az előzőekhez képest kapacitásában jelentősen nagyobb,
tematikájában pedig komplexebb kezdeményezés a szintén 2012 őszén nyíló budai Jurányi Produkciós Közösségi
Inkubátorház. A volt középiskolai épület teljes területének 6500 m2-én működő központban alkotóművészek,
előadóművészek, civil szervezetek, kiállítótermek és színháztermek is helyet kaptak. A projekt erős támogatói hátterének (MasterCard, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség)
köszönhetően az alkotók számára könnyebben elérhető
részvételi kondíciókat biztosít a ház; a kezdeményezés sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a teljes kihasználtság.
Város és közösség
A plázakultúra fővárosi meghonosodása és a fogyasztói
szokások átalakulásának eredményeképpen kiürült belvárosi kereskedelmi ingatlanok kérdése az urbanista diskurzus napjaink egyik leggyakrabban tárgyalt tematikája.
Az elnéptelenedett ingatlanok revitalizációjának szándékával született meg a Kortárs Építészeti Központ „Lakatlan” programja, mely az üres belvárosi ingatlanhálózat feltérképezésével létrehozott online adatbázis segítségével
igyekszik támogatni az eredményes kapcsolatteremtést
a helyi önkormányzatok, az ingatlantulajdonosok és a jövendőbeli bérlők között, jól működő nyugat-európai gyakorlatok meghonosításával.
Budapest Főváros Önkormányzata Városképvédelmi
és Városfejlesztési Tanácsnoki Irodájának kezdeményezésére jött létre a „Rögtön jövök!” program 2012 tavaszán,
hasonló szellemben. A Design Terminállal és a Bridge
Budapesttel közös szervezésben megvalósult „A Te helyed, a Te sikered!” elnevezésű figyelemfelhívó kampány
keretében fiatal pályakezdő vállalkozók sikertörténetein
keresztül ösztönzik a vállalkozó szellemű kreatívokat az
önmegvalósításra. A kampány célja emellett az üresen álló
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belvárosi üzlethelyiségek újraintegrálása a városi vérkeringésbe, és egy olyan együttműködési rendszer kialakítása a kerületek önkormányzataival, melynek keretében
induló vállalkozások kedvezményes bérleti konstrukciókra
pályázhatnak majd. A városvezetés és a vállalkozó szellemű kreatív közeg célja közös: életre kelteni, tartalommal
megtölteni a kihasználatlan városi tereket, kommunikálni
a hazai designszcéna kreatív potenciálját, és ezzel hosszú
távú értéket és érvényesülést biztosító közeget teremteni
alkotóink számára.
A Művelődési Szint, azaz a Blaha Lujza téren álló régi
Corvin Áruház harmadik emeletére költözött MÜSZI azzal
a szándékkal jött létre 2011-ben, hogy függetlenül szerveződő, értékmentő kreatív közösségként, összművészeti
inkubátorházként támogassa kreatív alkotók kollaborációját. A 2800 m2-nyi terület elsősorban egzisztenciálisan
veszélyeztetett közösségek számára biztosít teret a Soros
Alapítvány támogatásával.
Budapest legfrissebb közösségi projektje a Paloma Ház
félemeleti üzlethelyiségeibe varázsolt új életet. Kárpáti
Zsuzsi egyszemélyes kezdeményezéséből néhány hónap
kitartó munkájának és az önkormányzat támogatásának
eredményeképpen az elhagyott üzletek által elcsúfított
Kossuth Lajos utca egyik történelmi épülete önfenntartó
kulturális és művészeti programmal gazdagodott. A Palomában kiállítóterek, bemutatótermek, nyitott műhelyprogramok és kulturális rendezvények teremtenek bemutatkozási lehetőséget kortárs hazai tehetségek számára.
Az elmúlt évek kollaboratív példáinak tükrében látványos
a lelkesítő tapasztalás, hogy egy hatékony csapat kitartó
munkával, ügyes kommunikációval, körülírható vízióval
és befogadó szemlélettel példaértékű eredményeket érhet
el! A nyitottság elengedhetetlen kompetencia, hiszen
sok esetben a közösség „külsősökkel” is kooperál, ezek az
együttműködések különleges eseményekre, alkotásokra
és folyamatos megújulásra adnak alkalmat.
A közösségi média szerepe természetesen rendkívül fontos
a tendencia működtetésében: az említett közösségi helyek
mindegyike folyamatosan tartja a kapcsolatot a közönségével, sokszor egyszerre több, különböző online csatornán
keresztül, ez az utóbbi egy-két évben elengedhetetlenné
vált a közösségépítés szempontjából.

UNITY IS STRENGTH!
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UNITY IS STRENGTH!
–
COLLABORATIVE STORIES
–
TEXT: PETRA HOFFMANN

–

BASIC COMPETENCIES REQUIRED FOR THE ACHIEVEMENT
OF SUCCESS INCLUDE FLEXIBILITY AND FAST ADAPTATION
TO THE CONSTANTLY CHANGING SOCIAL, ECONOMIC
AND TECHNOLOGICAL CLIMATE. MEMBERS OF THE
Y GENERATION, CONTRARY TO THEIR PARENTS,
CONSIDER CHANGE WITH ALL ITS UNCERTAINTIES TO
BE A CHALLENGE AND AN OPPORTUNITY FOR RENEWAL
AND DEVELOPMENT. THEY MOVE ALONG CONFIDENTLY
BETWEEN THE REAL AND VIRTUAL PLATFORMS, POPUP SOLUTIONS AND COLLABORATIVE SITUATIONS, AND
DO THEIR BEST TO MAXIMIZE THE PROFIT ON EVERY
SITUATION. THE PROMISE OF A CONVENIENT AND
FORESEEABLE FUTURE HAS LONG GONE; THERE ARE
NO OUT-OF-THE-BOX SOLUTIONS, TINNED ANSWERS
ANY MORE. IT IS INCREASINGLY OBVIOUS THAT WE
WILL CREATE OUR OWN OPERATIONAL UNIVERSE
FOR OURSELVES. AND THIS WILL HAPPEN AGAIN
AND AGAIN, IN COMMUNITIES, BY WAY OF CREATIVE
COLLABORATIONS, AND IN INTERDISCIPLINARY AND
MULTICULTURAL ENVIRONMENTS.
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In the past few years, there has been an increasing
tendency in the creative world for thinking in terms of
communities, and being open, which is certainly essential
in this area. The concept of collectivism is our national
heritage, however, the decades preceding the change of
the regime clearly demonstrated that a viable community
cannot be created and operated, but by using our own
resources and understanding our interests. Increasing
emphasis is given to the motivating experience, whereby
in a community, initiatives can survive more efficiently,
synergetically, and with multiplied amount of creative
energies, but at the same time, with shared expenditure.
The community movement constitutes a creative response
from artist forced to make their way in an environment
aggravated by the recession to the economic context
brought about by the crisis. Though the economic factor has
an important role in the steadiness of the tendency, what
one can see is not questionable solutions out of necessity,
but such viable, motivating and creative cooperative
efforts, which will make their way by making a virtue out of
necessity. Through the exploitation of community efforts,
a number of cultural, artistic and design projects will reach
a wider audience; exemplary initiatives organised via
a bottom-up approach may reach a city level by relaying
on the resources of the community. In parallel with creative
thinking, old community concepts will be revived, and new
units, collaborations will evolve in a natural way. We make
sacrifices for the community, and benefit from the efficiency
offered by the multiplied resources. And the most important
is that we can shape our community rules flexibly, observing
our own needs and operational methods.
Collaborative places
Recently, a number of community offices, workshops,
studios and showrooms have been established in Budapest.
The profile of the locations resulted in varying modes of
operation, but it still holds for each and every initiative that,
compared to the benefits attributable to such operation, the
compromises faced by participating artists are negligible.
The inspiring creative context spectacularly improves
the cooperators’ efficiency, and the combined power of
the diverse views and experiences, and the enthusiasm
demonstrated by the representatives of individual areas
has an important role in the success of the individual
participants, while they can also achieve efficiencies by
representing their interests as a community.
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The first creative community workshop was established
in 2007 by Kitchen Budapest with the support of Magyar
Telekom. The city’s coolest technological fairy-ring was
established to provide professional and technological
background for the realisation of creative young people’s
unorthodox innovations. In addition to the technology
lab, the workshop opened in Biblia köz hosted the first
innovative startup centre in Budapest that served as
both a starting point and an example for the subsequent
Hungarian startup movement. At the start of KIBU, the
founders included Szabolcs Somlai-Fischer and Péter
Halácsy, future founders of Prezi.
The creative community centres prefer busy location in the
downtown of Budapest, still the Budafok node of Art Quarter
Budapest founded in 2012 saw an opportunity in moving
further away from the city. The old beer factory building
in Haggenmacher Yard was typically occupied by artist
studios, and the first representative of the design line was
the artist pair from Blind Chic. Enthralled by their success
and enthusiasm, more and more brands moved in, mainly
representatives of the bicycling subculture. The community
comprising designers and artists provided a number of
opportunities for cooperation at international level even,
given that Art Quarter frequently hosted foreign creative
groups. The extraordinary works created on the periphery of
the various approaches are presented in the building as part
of regular exhibitions.
Being one of the first collaborative places in Budapest,
Flatlab founded in 2011, and located near Kálvin tér focuses
on fashion and visual arts. The home workshop’s incumbent
designers are Eszter Laki and Gergely Szőke together with
Dániel Nagy and Péter Orbán from Hidden Characters for
graphic design, Emese Kasza (MEI KAWA), Zsófi Geréby
(UrbanLegend) and Andrea Bordács (KNIFF) for fashion
design. Besides the design desks located in separate rooms,
visitors may look around in a common showroom. The result
of the common audience, as well as joint communications
and representation is very spectacular in the case of Flatlab.
The brands of local designer are increasingly successful at
both domestic and international levels, and they claim that
they would by no means give away their membership in the
inspiring community for their independence.
The members of Hollán 9 creative community founded in
2012, and located in Újlipótváros include industrial designers
(Panni Pais, Bori Kovács and Fanni Csernátony), architects
and interior designers (the Reload Architects, Judit Koczoh,

UNITY IS STRENGTH!

Eszter Paller), lighting designers and engineers (Sári Szily,
the Lumoconcept), and the distribution of upholstery (OF
Curtains & More). The peripheries of the creative areas
result in cooperation, collaboration, and therefore, common
success in the community, whose members are keen to
draw inspiration from each other’s success.
The Heinrich Alkotói Szint organised their operation using
a similar method at the end of 2012, though with a much
wider membership. Fifteen creative workshops were
housed on the first floor of Heinrich House on Üllői út, and
community management at this level required a complete
staff. The Heinrich Alkotói Szint hosts metallurgist, textile
and industrial designer workshops.
Opened in the fall of 2012 in Buda, Jurányi Produkciós
Közösségi Inkubátorház is an initiative offering much
more capacity, and more complex topics, compared
to the foregoing places. The total 6500 m2 area of the
former secondary school was occupied by the centre
hosting artists, performing artists, civil organisations,
exhibition rooms and theatres. Thanks to its robust
supporter base (MasterCard, the National Cultural Fund of
Hungary—Nemzeti Kulturális Alap, the Ministry of Human
Resources—Emberi Erőforrások Minisztériuma, the National
Development Agency of Hungary—Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség), the project offers participation conditions,
which are easier to meet by the artists, and the success of
the initiative is evident from the full house.
City and community
One of the topics most frequently discussed in urbanist
circles is the future of downtown commercial real properties
abandoned as a result of the spread of the shopping
plaza culture in Budapest, and the changes of consumer
behaviour. The revitalisation of deserted real estates
was the aim of the ‘Lakatlan’ (‘Vacant’) program of the
Contemporary Architecture Centre (Kortárs Építészeti
Központ). An online database was created through the
survey of empty downtown real estates, whose aim was to
support successful cooperation between local governments,
the owners of the estates, and the future tenants applying
proven Western European practices.
Similar aims were focused in the program ‘Rögtön jövök!’
(‘Back soon!’) started in 2012 by the Cityscape Protection
and City Development Consultants Office operating
at the Municipality of Budapest (Budapest Főváros
Önkormányzata Városképvédelmi és Városfejlesztési
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Tanácsnoki Irodája). As part of the awareness raising
campaign ‘A Te helyed, a Te sikered!’ (‘Your place, Your
success!’), organised jointly by Design Terminál and Bridge
Budapest, venturous creative people are encouraged to find
their own ways through the demonstration of young startup
entrepreneurs’ success stories. The campaign also to
reintegrate downtown shops left empty in the city life, and
to create a cooperative system with the local governments
of the districts, which will enable startup enterprises to
apply for preferential leasing arrangements. The aims of the
city administration and the venturous creative community
coincide: to revive, and add content to the unused urban
spaces, communicate the creative potential of the domestic
design scene, and thereby, to provide long term value, and
a context ensuring career opportunities to our creators.
Occupying the third floor of the old Corvin Shopping Centre
on Blaha Lujza tér, Művelődési Szint, that is MÜSZI was
established in 2011 as an independently organised, creative
community for the preservation of value, and a combined
arts incubation house to support collaboration among
creative artists. Supported by the Soros Foundation,
the 2800 m2 floor space provides a place primarily for
existentially threatened communities.
The latest community project in Budapest, Paloma House
revived the shops on its mezzanine. Supported by the
local government, and as a result of a few months’ hard
work, Zsuzsi Kárpáti’s individual initiative gave a selfsustaining cultural and arts program to one of the historical
buildings among the abandoned shops on Kossuth Lajos
utca. In Paloma, exhibition and presentation rooms, open
workshops and cultural events provide opportunities to
Hungarian talents for introducing themselves.
In the mirror of the past few years’ collaborative examples,
it is a pleasant experience that, through persistent work and
smart communication, and with a well defined vision and
open approach, an efficient team may achieve exemplary
results! Openness is an inevitable competence, since in
many cases, the community cooperates with ‘external’
parties, and these cooperative efforts provide opportunities
for special events and works, and ongoing renewal.
Certainly, the community media has a very important role in
the promotion of the tendency. All of the said communities
maintain continuous communication with their audience
via various, and often simultaneous online channels; during
the past one or two years, this has become essential, in
terms of community building.
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PRÓFÉTÁK A SAJÁT HAZÁJUKBAN
–
GYÖKERES KOZMOPOLITIZMUS
A DESIGNKULTÚRÁBAN
–
SZÖVEG: SZENTPÉTERI MÁRTON

–

„AZT MONDTA A KÖLTŐ: A MOZDULATLANUL,
ÉLETTELENÜL PANGÓ VÍZ MEGPOSHAD,
ELISZAPOSODIK. A HÖMPÖLYGŐ, ÉNEKLŐ FOLYÓVÍZ
AZONBAN TISZTA, ÁTLÁTSZÓ MARAD. UGYANÍGY, AZ
OTTHON ÜLŐ EMBER LELKE OLYAN EDÉNY, MELYBEN
EZERSZER MEGRÁGOTT SÉRELMEK ERJEDNEK.
AZ UTAZÓÉBÓL VISZONT TISZTA ÁRKÉNT TÖRNEK FEL
AZ ÚJ GONDOLATOK ÉS A VÁRATLAN TETTEK” – ÍRJA
MICHEL TOURNIER EGYIK REMEK REGÉNYÉBEN,
A GÁSPÁR, MENYHÉRT, BOLDIZSÁRBAN.1 KÉRDÉS
AZONBAN, HOGY MEDDIG UTAZÓ VALAKI, S MIKORTÓL
VÁLIK IMMÁR BOLYGÓ HONTALANNÁ. VAGY MIKOR
LESZ ÉPPEN EGY MÁSIK ORSZÁG, EGY ÚJ KULTÚRA
POLGÁRÁVÁ INKÁBB?
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„Ha az ember túl sokat utazik, idegenné válik saját hazájában” – vélekedik erről a kérdésről René Descartes, a nagy
francia filozófus.2 A keleti bölcselet szerint pedig minden
megismerés igazi forrásának, vagyis önnönmagunk megismerésének az utazás egyáltalán nem a legjobb formája:
„Minél messzebb kalandozik valaki, annál kevesebbet ismer
meg” – így a Tao.3 Vagyis, aki utazik, semmiképpen sem
talál önmagára, s nem leli meg hazáját? Kinek van igaza?
Menjünk vagy maradjunk? Fordítsunk végleg hátat a múltnak s szűkebb pátriánknak? Hagyjunk ott csapot-papot?
Vagy inkább ki se tegyük a lábunkat otthonról? Avagy éppen azért induljunk útnak, hogy aztán legyen honnan hazatérnünk? Fogadjuk el hát a költő szavát? „Hiába fürösztöd
önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.”4
Valóban, miért megy el ma, aki elmegy Magyarországról?
S ha valaki aztán nem jön haza, ő vajon miért teszi ezt?
Pusztán csak válságoktól gyötört, üggyel-bajjal működő
országunkkal van a baj, ahogyan azt sokan állítják? Tényleg
csupán a hazai fiatal kori munkanélküliség a nagyarányú
migráció oka? Nem arról van inkább szó, hogy végre tényleg
eltűntek az európai határok, és így végre igazán beindulhat
a valóban szabad európai munkaerő-áramlás? Az a jótékony mozgás, amelyet oly sokan, oly régóta vártunk már,
s amelyik bizonyos értelemben a honi munkanélküliségre
is európai választ adhat. Mindezt természetesen nem
tisztem eldönteni, az azonban most tisztázandó kérdés,
hogy a külhonba szakadt vagy onnan hosszabb-rövidebb
időre hazatérő honfitársaink szavára hallgatunk-e idehaza,
s érdemes-e hallgatnunk rájuk egyáltalán.
A hosszabb távollét után hazatérőnek, avagy a huzamosabb ideig idegenben élőnek a szava vajon pusztába kiáltott szó-e Magyarországon? És igaz-e nálunk az evangéliumi mondás, amely szerint „[e]gy próféta sem kedves az
ő hazájában”?5 Bizony Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós vagy éppen Moholy-Nagy
László sorsa mutatja, hogy külhonban sikeressé lett híres
honfitársainkat itthon általában csak jóval a haláluk után
kezdték el nagy becsben tartani. A maguk idejében azonban nemigen hallgattak rájuk idehaza – részben pontosan azért, mert nem itthon csináltak karriert. Vagyis aki
külhonban sikeres, egyáltalán nem biztos, hogy idehaza is
elismerésre talál majd. Ennek persze nem csupán a jófajta
magyaros irigykedés lehet az oka, mint a fentebbi jeles
magyarok esetében volt. Ami ugyanis első osztályúan működik Londonban, Párizsban vagy Berlinben, nem biztos,
hogy minden további nélkül megfelelő itthon is.
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A nemzetek, kultúrák, országok, régiók és városok között
zajló eszmeáramlást sokféle modellel szemléltethetjük,
mégis ma a szellemi export–import talán legismertebb
két formája a Richard Dawkins fejéből kipattant memetikai
és a Dan Sperbertől eredő epidemológiai modell. Az egyik
szerint az eszmeforgalom a genetika szellemében a mémek folyamatos mutációjaként képzelendő el, a másik felfogásban pedig az eszmék úgy terjednek, mint a járványokat okozó bakteriális vagy virális fertőzések. Bármelyikről is
essék szó – noha a szellemi trendeket és divatokat követő
szereplőket mindkét modell afféle hordozóként, netán
gazdaállatként tekinti elsősorban –, az egyéni felelősség
kérdése korántsem merülhet feledésbe. Egyáltalán nem
mindegy ugyanis, hogy kreatív és innovatív adaptációval
van-e dolgunk, vagy inkább a követő tervezés majmoló
formáival, ahol a külföldi jó gyakorlatokat gondolkodás
nélkül, egy az egyben ültetik át a hazai praxisba. Amikor
a messziről jött ember minden szava arany, akkor a követő
nyárspolgárok birkalelkű kisebbségi komplexusa, illetve
a tömegember divatmániája dominál a befogadásban.
Ha azonban a vándor minden szavát élből gyanakvással
fogadják, akkor bizony a jó öreg magyar szűkkeblűség viszi
a prímet. E szélsőségekkel szemben, mint mindig, nyilvánvalóan itt is a jó arányok filozófiája nyújthat megnyugtató
megoldást. Semmit sem kell tehát készpénznek vennünk,
ugyanakkor kritikai éberségű szellemi nyitottságunkra
mindig úgy kell vigyáznunk, mint a szemünk fényére.
A világban sikeres magyar designerekkel kapcsolatban
óhatatlanul merül fel a kérdés: vajon esetükben valóban
a magyar design szereplőivel van-e még dolgunk? Egyáltalán, mi a magyar? Ki a magyar? Aki annak tartja magát?
Akit annak tartanak? Aki itthon adózik? Aki itthon dolgozik? Akinek a munkája a honi designkultúrát közelebbről
is befolyásolja? Aki a magyar designkultúráért felelősséget
érez? Vagy aki éppen Magyarországon tanult?
Nem könnyű kérdések ezek, talán éppen azért nem, mert
olyan egységes előfeltevésből indulnak ki, amelyik mára
többé-kevésbé idejét múlta, hasonlóan ahhoz, ahogyan
a magyar stílus keresése is a múlté immár jó ideje – nem
számítva néhány páratlanul magas „korszerűtlenségi
koefficienssel” (Ortega y Gasset) bíró honfitársunk idevágó
lázálmait. A nemzeti design meglehetősen elavult, ám
notórius kérdése éppen azért megválaszolhatatlan, mert
egy szálra fűz fel olyan plurális jelenségeket, amelyek párhuzamosan – gyakran akár egymásnak ellentmondó módon, mégis egymással békében – léteznek. A nemzetközi-
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séget a nemzeti hovatartozással szembeállító, vagy e két
attitűdöt mindenképp vagylagosan kezelő szemléletekkel
szemben a modern, felvilágosult designkultúrák lényegileg
kötődnek az olyan „gyökeres kozmopolitizmus” (rooted
Cosmopolitanism) felfogásaihoz, amelyekről a jeles német
szociológus, Ulrich Beck is beszél, természetesen görög
– diogenészi és sztoikus – minták nyomán.6 E szerint az
etimologizáló értelmezés szerint a kozmopolita egyszerre
polgára a polisznak és a kozmosznak is, más szóval, esetében világfi patriótáról, avagy hazafi világpolgárról van szó.
A gyökeres kozmopolita designer tehát mindig lokálisan
cselekszik, ám ugyanakkor globálisan gondolkodik, függetlenül attól, hogy éppen merre vetődik a világban. Ennek
megfelelően minden, magát magyarnak tartó designernek
köze van a honi designkultúrához, függetlenül attól, hogy
a világ melyik pontján dolgozik éppen. Ugyanis az a tény,
hogy magát magyar vagy magyar származású designernek
tartja, már önmagában olyan nemzetközi szereplővé avatja
őt, aki nem független a magyar designkultúrától, s aki azt
ilyen vagy olyan mértékben, de mindenképpen befolyásolja – csodálják vagy ócsárolják éppen honi hívei vagy irigyei.

–

1 Tournier, Michel: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Fordította Szabolcs
Katalin. Magvető, Budapest, 1989, 33. Tournier itt Muhammad As�szadra hivatkozik.
2 Descartes, René: Értekezés a módszerről. Fordította Szemere Samu;
átdolgozta, szerkesztette Boros Gábor. Ikon, Budapest, 1992, 19.
3 Lao-ce: Tao Te King. Az út és az erény könyve. Fordította Tőkei Ferenc.
Tericum, Budapest, 2001, 132.
4 József Attila: Nem én kiáltok, in Összes versei. Szerkesztette Szabolcsi Miklós. Szépirodalmi, Budapest, 1962, 144.
5 Lukács 4:24.
6 Beck, Ulrich: Power in the Global Age: A New Global Political Economy. Angolra fordította Kathleen Cross. Polity Press, Cambridge,
2005, 35–37. [Eredeti megjelenés: Macht und Gegenmacht im globalen
Zeitalter: Neue weltpolitische Ökonomie, Suhrkamp, Frankfurt, 2002.]
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PROPHETS IN THEIR HOMETOWN
–
ROOTED COSMOPOLITANISM
IN DESIGN CULTURE
–
TEXT: MÁRTON SZENTPÉTERI

–

“AS THE POET SAID: STAGNANT, LIFELESS WATER
BECOMES BRACKISH AND MUDDY, WHILE FLOWING,
SINGING WATER REMAINS PURE AND LIMPID.
SIMILARLY, THE SOUL OF A SEDENTARY MAN
IS A VESSEL IN WHICH ENDLESSLY RUMINATED
GRIEVANCES FERMENT. FROM THE SOUL OF THE
TRAVELLER POURS A PURE STREAM OF NEW IDEAS
AND UNFORESEEN ACTIONS”, WROTE MICHAEL
TOURNIER IN HIS OUTSTANDING NOVEL, THE FOUR
WISE MEN. BUT THE QUESTION IS HOW LONG
SOMEONE CAN REMAIN A TRAVELLER AND WHEN
HE BECOMES A WANDERING STATELESS PERSON?
OR RATHER, WHEN WILL HE BECOME THE CITIZEN
OF ANOTHER COUNTRY, PART OF A NEW CULTURE?
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“If you spend too much time travelling, you will end up being
a stranger in your own country”, wrote the great French
philosopher, René Descartes on this matter. According to
Oriental philosophers, travelling is not at all the best form
or source of learning about the world and, thus, about
ourselves: “The farther you go out, the less you know”,
reads the Tao. Does it mean that those who travel will not
find their inner selves and their home? Who is right then?
Should we stay or should we go? Should you turn your back
on the past and to your immediate environment for good?
Should you quit everything? Or should you not even leave
your home? Or should you set off exactly to have a place to
return from? Should you accept the poet’s advice? “[I]n vain
you bathe your own face in your self, / it can be cleansed
only in that of others.”1
Indeed, what is the drive for anybody to leave Hungary?
And if you eventually fail to come back, what are your
reasons? Are the problems, as many say, only related
to our crisis-stricken country maintaining itself with
difficulties? Is it really the unemployment among the
Hungarian youth that causes this major wave of migration?
Or instead, is it related to the disappearance of European
borders that allows workforce to really begin moving
freely? The beneficent mobility that so many have been
looking forward to for such a long time, and that can
give a European response to domestic unemployment
in a certain sense? Obviously, I am not to answer those
questions, but we should be clear about whether we
Hungarians are ready, or find it worthwhile at all, to listen
to our fellow countrymen’s words who have left this country
or who return for a shorter or longer period of time.
I wonder if the words of people returning home after
a longer stay abroad or living in another country are
nothing at all but voices in the wilderness. Is the Biblical
saying “no prophet is accepted in his hometown”2 true in
Hungary? Certainly, Albert Szenczi Molnár, János Apáczai
Csere, Miklós Misztótfalusi Kis or László Moholy-Nagy
exemplify that our fellow-countrymen who have gained
a reputation abroad only gain appreciation in Hungary
long after their deaths. Yet, in their lifetimes they were
not really heeded in Hungary—partly because they had
pursued their career somewhere outside Hungary. In other
words, it is not at all granted that if you are successful
abroad you will also be acknowledged at home. Of course,
you cannot attribute it to the fine Hungarian envy alone,
as it was with the mentioned prominent Hungarians. For
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what works perfectly in London, Paris or Berlin, may not
necessarily be suitable in Hungary.
The transmission of ideas among nations, cultures,
countries, regions and cities can be illustrated with
different models, yet possibly the two most well-known
forms of intellectual export/import are Richard Dawkins’
model of memetics and Dan Sperber’s approach inspired
by epidemiology. According to the former approach, the
exchange of ideas can be conceived, in the spirit of
genetics, as the constant mutation of memes, whereas the
second model views that ideas spread like bacterial or viral
infections that cause epidemics. Although both models
regard actors who follow intellectual trends and fashions
as a sort of hosts or carriers, either one is considered, you
must not forget personal responsibility. For it does make
a difference whether we witness a creative and innovative
adaptation or the imitated forms of follow-up design, i.e.
when a good practice abroad is implanted in the Hungarian
environment without considering adaptation. When the
words of a man coming from far away are too highly
appreciated, then the inferiority complex of his philistine
followers and the masses’ craze for fashion dominates
in reception. But if a traveller’s every word is received
immediately with suspicion, then the good old Hungarian
narrow-mindedness certainly prevails. It is obviously the
philosophy of good proportions again that can provide
a reassuring solution against such extremes. Nothing
should be taken for granted, and at the very same time
you should maintain your intellectual openness along with
a critical vigilance as the apple of your eye.
There is a question that inevitably arises when it comes
to the internationally acclaimed Hungarian designers:
are they really still actors in Hungarian design? After all,
what is Hungarian? Who is Hungarian? Are those who
consider themselves Hungarian? Or those considered to be
Hungarian? Those who pay taxes in this country? Those who
work in this country? Those whose work closely influences
Hungarian design culture? Those who feel responsibility for
the Hungarian design culture? Or perhaps those who have
studied in Hungary?
Those questions are not so easy to answer, maybe because
they stem from a uniform presumption that has become
more or less outdated by now, in the same way as looking
for the Hungarian style has been passé for long—apart
from the nightmares of a number of our fellow citizens
endowed with extremely high “coefficient of anachronism”
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(Ortega y Gasset). The rather outmoded, yet notorious
question of national design remains unanswered exactly
because it puts such plural phenomena on a single
thread that co-exist amicably, although sometimes
contradicting to each other. Against approaches that
contrast internationalism to national identity or treat
those two attitudes as mutually exclusive alternatives,
modern, enlightened design cultures are essentially tied
to concepts of “rooted Cosmopolitanism” that Ulrich Beck,
the outstanding German sociologist describes on referring
to Greek examples (e.g. Diogenes and Stoicism).3 In such
an etymologizing interpretation, a cosmopolitan is the
citizen of both the polis and the cosmos, or in other words,
they are patriotic citizens of the world or cosmopolitan
patriots. Thus, rooted cosmopolitan designers always acts
locally and thinks globally, with no regard to wherever
they are cast in the world. Accordingly, every designer who
deem themselves Hungarian have something to do with
our domestic design culture, no matter in which corner of
the world they are working. For the fact that a designer
considers themselves Hungarian or of Hungarian origin
turns them into such an international actor who is not
independent of Hungarian design culture, and who, by all
means, influences it to a more or less extent—no matter
if they are praised or belittled by the Hungarians who follow
or envy them.

–

1 Attila József: No Shriek of Mine. The above citation is translated
by Zsuzsanna Ozsváth and Frederick Turner.
2 Luke 4:24.
3 Beck, U., Power in the Global Age: A New Global Political Economy.
Translated by Kathleen Cross. Polity Press, Cambridge, 2005, 35–37.
[Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter: Neue weltpolitische
Ökonomie, Suhrkamp, Frankfurt, 2002.]
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A VÁLOGATÁS
SZEMPONTRENDSZERE
–
A MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013 NÉGYFŐS
SZERKESZTŐSÉGE MINDEN EGYES, A KÖTETBEN
SZEREPLŐ MUNKÁRÓL KÖZÖSEN, SZAVAZÁS ÚTJÁN
DÖNTÖTT. A SZERKESZTŐSÉG MUNKÁJÁT HÉTFŐS
SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET SEGÍTETTE (A NÉVSOR
MEGTALÁLHATÓ AZ IMPRESSZUMBAN), AMELY
JAVASLATOKAT, AJÁNLÁSOKAT FOGALMAZHATOTT
MEG A KIADVÁNYBA BEVÁLOGATOTT ALKOTÁSOKKAL
KAPCSOLATBAN.

–

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Magyar Design Évkönyv
egy válogatás, nem célja a hazai designszcéna valamen�nyi apró mozzanatának regisztrálása és dokumentálása.
A 2013. év eredményeire koncentrálva olyan munkák is
bekerülhettek a kiadványba, amelyek korábban prototípus
formájában már léteztek, de továbbfejlesztették őket, vagy
éppen tavaly értek termékké.
Bár a „design” szót a lehető legszélesebb értelemben
használtuk, erőforrásaink végesek voltak, továbbá terjedelmi korlátokkal is szembe kellett néznünk. Éppen ezért nem
foglalkoztunk egyértelműen autonóm művészeti területekkel, a studio crafttal, építészettel és fotográfiával sem.
Nem állt szándékunkban a hazai kreatív ipar egészének
lefedése, ezért a kreatív ügynökségi területek, valamint
a díszlet-, látvány- és jelmeztervezés eredményei szintén
nem kaptak helyet a kiadványban.
Döntéseink során elsősorban azt vizsgáltuk, hogy az adott
munka nemzetközi mércével mérve jelentős-e, illetve
mennyire eredeti, innovatív. Nem a személyek, hanem az
adott év eredményei felől közelítettünk a témához, tehát
nem az volt a célunk, hogy minden jelentős hazai designer
megjelenjék az Évkönyv oldalain, hanem hogy minden,
a fenti szempontrendszernek megfelelő, releváns munka
helyet kapjon benne.
A kiadvány struktúrájának felállításakor tudatosan kerültük
az anyagelvű, szektorikus megközelítést, amelyet elavultnak, s a kortárs tendenciák komplexitását látva érvénytelennek érzünk. A kiválasztott alkotásokat részint az általuk
mutatott mintázatot követve tematikus csoportokba
rendeztük, részint mi magunk kerestünk fogalmakat és hívószavakat a folyamatok megértéséhez, így születtek meg
az Évkönyv tematizált szócikkfejezetei.
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A válogatás szempontrendszere SELECTION CRITERIA

SELECTION CRITERIA
–
THE FOUR MEMBER EDITORIAL STAFF OF THE
HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK 2013 DECIDED ON
EACH WORK INCLUDED IN THE BOOK COLLECTIVELY, BY
WAY OF VOTING. A PROFESSIONAL ADVISORY BOARD
OF SEVEN ASSISTED THE EDITORS (NAMES ARE IN
THE IMPRINT), COMING FORTH WITH SUGGESTIONS
AND RECOMMENDATIONS CONCERNING THE WORKS
SELECTED FOR THE BOOK.

–

We underline that the Hungarian Design Yearbook is
a selection, and does not attempt to register and
document all circumstances of the Hungarian design scene.
We focused on 2013 results, which may have allowed for
works that had already existed as prototypes, but were
improved or reached the maturity to become a product last
year only.
Although we used the word ‘design’ in the broadest
possible sense, our resources were finite and the volume of
the book was also limited. For this reason, we did not deal
with clearly autonomous fields of art, either studio craft,
architecture or photography.
We did not aim to cover the whole of Hungarian
creative industry, therefore, creative agency areas or the
achievements of set and stage, visual and costume design
were also excluded from the book.
Our primary concern during the decision-making process
was whether the works under consideration stand their
ground in the international scene, and how original and
innovative they are. Our attention focused on the results
of the year, not of people, that is we did not intend to
present all key Hungarian designers on the pages of the
book, but to feature all relevant works that meet the
above selection criteria.
We structured the Yearbook by consciously eschewing
materialistic and sectoral approach, which we consider
outdated and, perceiving the complexity of contemporary
trends, also inapplicable. We partly created thematic
groups of the selected works following their inherent
patterns and partly conjured up concepts and buzzwords
ourselves to understand the processes, as a result, the
thematic chapters of the Yearbook were created.
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GYAKORLAT TESZI A MESTERT
–
A KRAFT RENESZÁNSZA
–

PRACTICE MAKES PERFECT
–
THE RENAISSANCE OF CRAFT
–

SZÖVEG: SZENTPÉTERI MÁRTON

TEXT: MÁRTON SZENTPÉTERI

SZÓCIKKEK: HALASI RITA MÁRIA, HOFFMANN PETRA, KOVÁCS DÁNIEL

DESCRIPTIONS: RITA MÁRIA HALASI, PETRA HOFFMANN,
DÁNIEL KOVÁCS

–

A kraft mai reneszánsza a designtörténetben nem előzmények nélküli, a közeli múltban például az olasz anti- és radikális designirányzatok kora posztmodern kritikai designkultúrája szánt érdemi szerepet a kézműves egyediségnek,
szemben az uralkodó ipari formatervezés szerinte elidegenítő „jó designjának” (gutes Design) tömegtermelésével. Míg a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején
főként a narratív, tehát történelmi és történeti vonatkozások hiánya, s így a vélt vagy valós jelentésmentesség állt
a kritika középpontjában, addig ma az „új kézművesség”
(New Craft) ellenkultúrája az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontokra egyaránt figyelmező fenntartható
tervezés igen kiterjedt világához kötődik. Az új kézművesség dimenziójában különös szerephez jut a hagyományos
szakmák, eljárások és matériák találkozása az új médiumokkal. Ez a fúzió igen izgalmas jövővel kecsegtet a „nyílt
hozzáférésű tervezés” (open design) világában.
Manapság idehaza is sok szó esik az új kézművességről,
ám mintha mégsem látnánk tisztán a kérdésben. A kraft
reneszánszát nagyjából a válság kirobbanása óta emlegetik világszerte, a legfontosabb állításokat e témában pedig
két könyv fogalmazta meg. Előbb az amerikai gondolkodó,
Richard Sennett The Craftsman című monográfiája (2008),
majd pedig a londoni Royal College of Art volt rektorának, Christopher Fraylingnek az On Craftsmanship című
tanulmánygyűjteménye (2011). A két szerző a „kraft” szót
a lehető legtágabb értelemben használja. Mindketten
a mesterségbeli tudásra helyezik a hangsúlyt, s a nápolyi filozófus, Giambattista Vico szellemében vallják, hogy
csupán azt tudjuk jól, amit jó minőségben el is tudunk
készíteni (ti. verum [esse] ipsum factum) – legyen szó cserépedényről, szőnyegről, ékszerről, regényről, szimfóniáról,
politikai stratégiáról, avagy éppen kenyérsütésről.

–

Today’s Renaissance of craft is not unprecedented in the
history of design: the recent postmodern critical design
culture of Italian radical and anti-design trends, for
instance, intended to give a substantial role to artisan
singularity in contrast to mass production, which it
considers an alienating ‘gutes Design’ of the prevailing
industrial design world. While the criticism in the late 70s
and early 80s focused mainly on the lack of narrative or
historical references and, thus, a perceived or real ‘lack of
meaning’, today’s counterculture of the New Craft has ties
with the highly pervasive world of design for sustainability
that considers ecological, social and economic aspects
alike. In the dimension of the New Craft, the combination
of traditional trades, procedures and materials with new
media plays a special role. This fusion promises particularly
exciting future in the world of ‘open design’.
While new craftsmanship is a current discussion theme
in Hungary, we nevertheless seem to have less than clear
impressions of it. The Renaissance of craft has been
voiced worldwide since about the beginning of the crisis,
and the key conclusions on the subject are available in
two books. One of them is the American thinker Richard
Sennett’s monograph The Craftsman (2008), the other
is the study collection On Craftsmanship (2011) by
Christopher Frayling, a former dean of the Royal College
of Art in London. The two authors use the word ‘craft’ in
the broadest possible sense. Both of them underline the
knowledge and skills of craftsmanship, and claim in the
Neapolitan philosopher Giambattista Vico’s spirit that we
are knowledgeable and skilled only in whatever we are
capable of producing in good quality (viz. verum [esse]
ipsum factum)—be it pottery, a carpet, a jewel, a novel,
a symphony, a political strategy, or baking a bread.
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END-LESS
BROSS
–
END–LESS
BROOCH
–
Tervező Designer
VÁGI FLÓRA
WWW.FLORAVAGI.NET

–

A fa rejtett esztétikai minőségét
különleges kézműves megmunkálási módszerek révén feltáró
organikus ékszerek Vági Flóra
ékszertervező védjegyévé váltak.
Erős plasztikai értékkel bíró, szoborként is értelmezhető tárgyai
a képzőművészet és a design
határterületein mozognak. Munkái erősen organikus karaktere
részint az anyagválasztásból,
részint az alkotó experimentális
megközelítéséből ered. A redukált formavilághoz a megmunkálás valamennyi kézmozdulatát
őrző felületek társulnak, s a kettő együttese utánozhatatlanul
komplex esztétikát ereményez.

–

Revealing the hidden aesthetics
of wood through special
handicraft processing methods,
the organic jewels have
become a trademark for Flóra
Vági, jewellery designer. Her
statue-like objects with high
plastic value are positioned
on the boundary of fine arts
and design. The highly organic
character of her works originate
partly from the choice of
materials, and partly from the
creator’s experimental approach.
The reduced forms are paired
with surfaces reflecting all
processing passes, and the
two together create uniquely
complex aesthetics.

52

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013 HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK

Gyakorlat teszi a mestert Practice Makes Perfect

53

SIXTEMATIC
ÁLLÓPULT 2.
–
SIXTEMATIC
STANDING DESK 2
–
Tervező Designer

SZIKSZAI LÁSZLÓ
WWW.SIXAY.COM

–

Gyártó Manufacturer

SIXAY FURNITURE

–

Szikszai László bútortervező
neve és az általa épített SIXAY
márka német nyelvterületen ismertebb, mint Magyarországon.
Kézművesmódszerekkel, nemes
faanyagokból készült tömörfa
bútorai prémiumkategóriás,
időtálló termékek. A SIXtematic
állópult 2. egy olyan home office
bútor, amely az álló helyzetben
végzett munkát szolgálja. Notebookkal vagy tablettel, íráshoz,
olvasáshoz és prezentáláshoz
egyaránt használható. Az írófelület/tető dőlésszöge egészséges
testtartásra ösztönöz, a nyitható tárolórekeszekben tápés töltőegység, illetve elosztó
helyezhető el, az A4-es méretű
fiókok a felhasználó igényeihez
igazodva alakíthatók ki.

–

The name of László Szikszai,
furniture designer, and his brand
SIXAY enjoy more popularity
among German speaking
audiences than in Hungary. His
solid wood pieces of furniture
made of precious wood using
handicraft techniques are
premium category durable
products. SIXtematic Standing
Desk 2 is a piece of home office
furniture for works attended in
an upright position. It can be
used for writing, reading and
presentations alike. The angle of
the writing top/lid promotes good
posture, the storage units can
host adapters or chargers, and
the A4 size drawers can be suited
to the user’s needs.
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GRAPHITE
ÉKSZER
KOLLEKCIÓ
–
GRAPHITE
JEWELLERY
COLLECTION
–
Tervező Designer

TWOFOLD CONCEPT
WWW.TWOFOLDCONCEPT.HU

–

Gyártó Manufacturer
KATONA BARBARA

–

Katona Barbara egy speciális
öntési eljárással a rétegesen
felépülő kőzetekre emlékeztető,
lemezes hatást ér el ékszerkollekciója esetében. Az ékszerek
szerkezete a grafitéhoz hasonló,
innen a névadás. Az unikális
kézművestechnika révén helyenként látjuk az anyag belső vázát,
struktúráját. Az ezüstből kivitelezett, fekete ródiummal bevont
tárgyak tökéletesen imitálják
a grafit acélszürke, vasfekete
fényét. A hat férfi- és hat női ékszerből álló kollekció valamennyi
darabja a viaszos öntéstechnológiából következően egyedi és
megismételhetetlen.

–

For this jewellery collection,
Barbara Katona uses a special
casting method to achieve
a lamellation effect reminding
of stones with layered structure.
The structure of the jewels is
similar to graphite, which is the
reason for the name. The unique
handicraft technique sometimes
reveal the internal construction
and structure of the material. The
silver objects plated with black
rhodium perfectly imitate the
steel gray colour and iron black
shine of graphite. Due to the wax
casting technology, all of the six
men’s and six women’s jewels
comprising the collection are
unique and irreproducible.

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013 HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK

Gyakorlat teszi a mestert Practice Makes Perfect

55

SZÍNVEZÉRELT
LEDHANGULATLÁMPA
–
LED VIDEO WALL
MOOD LIGHT
–
Tervező Designer
JUHÁSZ ÁDÁM,
ADAMLAMP
WWW.ADAMLAMP.COM

–

A színvezérelt világítási rendszerek kitűnő példája Juhász Ádám
LED-technológián alapuló lámpacsaládja. A mikroszámítógépet
is magában foglaló lámpa jóval
többet tud, mint a hangulatvilágítás hagyományos megoldásai.
A lámpa palástjára telepített,
nagy fényerejű RGB LED diódák
esetében a színek keverése
már a diódán belül történik, így
a kilépő fény 16 millió árnyalatú lehet. A mikroszámítógép
memóriakártyájára a fejlesztők
több fényjátékshow-t, vagyis
műsort rögzítettek, s a felhasználó távirányító segítségével
választhatja ki a neki tetsző
hangulatot, amely az éjszakai, finom vibrálástól a pszichedelikus
fényrobbanásig terjedhet.

–

Ádám Juhász’s lamp collection,
based on the LED technology,
is an excellent example for
computer controlled colour
lighting systems. Incorporating
a microcomputer, the lamp is
capable of much more than
traditional mood lighting
solutions. As regards the high
power RGB LEDs installed on the
lamp shell, colours are mixed in
the diodes, whereby the output
light can have 16 million colours.
The developers installed several
light shows, that is programs
on the memory card of the
microcomputer, and users can
use a remote controller to select
their preferred mood from fine
nightly vibrations to psychedelic
light explosions.
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ANH TUAN,
2013/2014. ŐSZI–
TÉLI KOLLEKCIÓ
–
ANH TUAN,
2013/2014 A/W
COLLECTION
–
Tervező Designer
LUU ANH TUAN
WWW.ANH-TUAN.COM

–

Gyártó Manufacturer

ANH TUAN

–

A vietnami születésű, Magyarországon élő Luu Anh Tuan az
elmúlt közel egy évtized alatt
sikeres luxusmárkát épített.
Bőrtáskáiban és -kiegészítőiben
a bőrmegmunkálás kézműveshagyományait kombinálja
a korszerű gyártási eljárásokkal.
Az aprólékos kézi munkával
kivitelezett, általában ismétlődő
elemek összeillesztése révén
konstruált táskák valóságos
műremekek, amelyeket számos
esetben fémdíszítésekkel tesz
még részletgazdagabbá. Ebben
a kollekcióban a klasszikusan
elegáns kézitáskák és clutchok,
illetve a modern vonalvezetésű
hátizsákok mellett a hindu és
buddhista szerzetesek puritán
zsákjai által inspirált bőrtáskák
is megjelentek.

–

Born in Vietnam and now living
in Hungary, Luu Anh Tuan has
built a successful luxury brand in
less than a decade. His leather
bags and accessories combine
traditional leather craftsmen’s
techniques with state-of-theart manufacturing processes.
The bags produced through
meticulous handwork, and usually
the composition of repeating
elements are truly fascinating
works of art, which are often
added metal decorations.
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VIRÁGLÁMPÁK
–
FLOWER LAMPS
–
Tervező Designer
TOMPA LÁSZLÓ
WWW.TOMPAKERAMIA.HU

–

Az esztergált famunkáknak
a magyar designtörténetben
hagyományuk van. Király József
belsőépítész–bútortervező
a hatvanas évektől egészen haláláig készített saját maga által
esztergált használati tárgyakat.
Tompa László szintén a tökéletes
formát keresi lámpáin keresztül.
Az organikus esztétika jegyében
született lámpaburák résmentesen illesztett, esztergált elemekből állnak, s virágkelyheket
idéznek. A tökélyre fejlesztett
technológiából eredő perfekcionista megjelenést szépen
ellenpontozzák a bura szelíd ívei
és a fa aranyló barnája.

–

Wood turning has a tradition in
Hungarian design history. From
the 60s to his death, József Király,
interior and furniture designer
produced lathed utility objects.
Through his lamps, László Tompa
also aims to achieve the perfect
shape. The lamp shades created
in the spirit of organic aesthetics
comprise turned elements with
gap-free joints, and they remind
of flower cups. The flawless
appearance originating in the
technology brought to perfection
is nicely counter-balanced by the
peaceful curves of the shades
and the golden brown colour of
the wood.

–

Fotó Photo
Rátki János
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MASINA ÉTKEZŐ
GARNITÚRA
–
MASINA
DINING SET
–
Tervező Designer
JUHOS LEHEL
WWW.JUHOSLEHEL.COM

–

Gyártó Manufacturer
LOFT INTERIOR

–

A masszív megjelenését a színezett lábaknak köszönhetően
játékossággal ötvöző, étkezőasztalból és padokból álló bútorrendszer könnyen meglepetést
okozhat a felhasználónak.
Az asztallapba rejtett mechanikával ugyanis (erre utal a Masina
név) előugrik a vendéglap, és
a bútor nyolcszemélyessé bővíthető. A metódus nem újdonság,
a tömörfa-fém szerkezet sajátos
harmóniája azonban friss és
izgalmas. A Masina megnyerte
a Loft Interior 2013-ban kiírt étkezőasztal-tervező pályázatát.

–

Combining the massive design
with a playfulness coming from
the coloured legs, this furniture
set comprising a dining table and
benches can easily surprise the
user: the mechanism embedded
in the tabletop (hence the name
Masina) causes an additional
top to pop-up, and the piece
is thereby extended to serve
eight persons. The method is
no novelty, however, the special
harmony of the solid wood
and metal structure still brings
about buoyancy and excitement.
Masina won the dining table
design contest organised by
Loft Interior in 2013.

–

Fotó Photo

Gönczöl Gergő
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PUHA POLIGON
CSEMPE
KOLLEKCIÓ
–
SOFT POLYGON
TILE COLLECTION
–
Tervező Designer
HUKAYA SIMON
WWW.HUKAYADESIGN.COM

–

Hukaya Simon csempekollekcióját geometrikus mintájú
betonburkolatok alkotják,
melyek mintázata súrlófényben
hajtogatott papírhoz hasonló
halvány plasztikaként jelenik
meg a csempék felületén, tex
tilszerű finomságot kölcsönözve
a kemény beton alkotóanyagnak. A kollekció négy különböző
mintája az anyaghasználat és
a felületkezelés típusainak, illetve az egyszerű gyártási technológiának köszönhetően számos
változat és alkalmazási terület
lehetőségét kínálja. A csempekollekció 2013-ban Moholy-Nagy
László Formatervezési Ösztöndíjban részesült.

–

Simon Hukaya’s tile collection is
composed of concrete tiles with
geometric patterns; in grazing
light, their design appears on the
surface of the tiles as modelling
shapes reminding of folded
pieces of paper giving a textilelike fineness to hard concrete.
The material selection, diverse
surface finish and the simple
production technology offer
multiple variations and areas
of application of the collection’s
four different patterns. In 2013,
the tile collection was awarded
the Moholy-Nagy László
Industrial Design Scholarship.

–

Fotó Photo
Hukaya Simon
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CONSTRUCT,
2013. ŐSZI–TÉLI
KOLLEKCIÓ
–
CONSTRUCT, 2013
A/W COLLECTION
–
Tervező Designer
KÁLDY JÚLIA,
JULIAKALDY
WWW.JULIAKALDY.COM

–

Gyártó Manufacturer
DERBY CIPŐGYÁRTÓ KFT.

–

Káldy Júlia cipőkollekciója
a térélmény kérdéseit feszegeti
– egymást keresztező, egymásba fonódó, görbülő és megtört
vonalak körülhatárolta pozitív
és negatív terek geometriájára
reagálnak a kollekció áttört anyagai, kontrasztjai. Az anyag- és
színhasználat minimalizmusa és
a lábbelik felépítésének architektúrája építészeti megközelítésből
vizsgálja a konstruált és véletlenszerű harmónia mibenlétét.

–

Júlia Káldy’s footwear collection
stretches the theme of spatial
experience; intersecting and
interwoven, arched and broken
lines embrace the geometry of
positive and negative shapes
in response to the lace work
and contrasts used in the
collection. The minimalism
of material and colour use,
and the architecture of the
footwear address the harmony
of constructed and random from
an architectural approach.

–

Fotó Photo
Halász Dániel
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GYÖRGY PÉTER:
MÚZEUM –
A TANULÓHÁZ
–
GYÖRGY, PÉTER:
MUSEUM:
A HOUSE FOR
LEARNING
–
Tervező Designer
LEAD82

–

A Lead82 alkotóközösség által tervezett tanulmánykötet a Szépművészeti Múzeum gondozásában
megjelenő MúzeumCafé Könyvek
első darabja. E sorozat célja, hogy
támogassa a magyar könyvkultúra megújulását. Az első kötetben
Hegedüs Martzi Frustro fantázia
nevű betűkészletét használták,
amelyet M. C. Escher munkái
inspiráltak. A kiadvány minden
ízében unikális, s alkotói szinte
tobzódtak a különleges nyomdai,
kötészeti megoldások alkalmazásában. 2014-ben, Miamiban, a 93.
Art Directors Club Annual
Awardson a kötet a design
kategória Silver Cube Winner
elismerésében részesült.

–

The volume of essays developed
by the creative community
Lead82 is the first part of a series
of books devoted to museology
and published by the Museum
of Fine Arts. A key objective of
the MúzeumCafé book series is
to support the current revival of
Hungarian book culture. The first
volume used Martzi Hegedüs’s
font set named Frustro inspired
by M. C. Escher’s works. The
publication is unique in every
aspect, and the participating
creators merely luxuriated in
the world of special printing and
binding solutions. The volume
was awarded the Silver Cube in
the design category at the 93rd
Art Directors Club Annual Awards
held in Miami, 2014.
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VINYLIZE
SZEMÜVEG
–
VINYLIZE
EYEGLASSES
–
Tervező Designer

TIPTON BUDAPEST
WWW.VINYLIZE.COM

–

Gyártó Manufacturer

TIPTON BUDAPEST

–

A bakelitkultúra másodvirágzásának lehetünk tanúi a használt
LP-kből készült szemüvegek
nemzetközi karrierjét látva.
A padlásokon és garázsokban
porosodó lemezgyűjtemények
cool szemüveg-kollekciók
formájában nyernek új életet.
A Vinylize szemüvegek formai megoldásai a vastag és
robusztus, old school fekete
keretekre játszanak rá, esztétikai
hatásuk pedig a lemezek finom
barázdáltságán alapszik. A kereteken túl bakelitből készülnek
a szemüvegtokok is. A részletek
kidolgozottságának és az egyedi
kézi munkának köszönhetően
a Tipton Budapest egyedülálló
minőséget képvisel a piacon.

–

Vinyl culture enjoys its second
bloom manifesting inter alia
in the international currency of
eyewear made from used LPs.
Record collections gathering
dust in attics and garages are
revived in the form of cool specs
collections. The design solutions
of Vinylize eyeglasses take for
thick, robust, old school black
frames, their aesthetic effect
is ensured by the fine groove
of the vinyl. Not only frames,
but cases are also made from
vinyl. The detailed finish and
distinct handwork make Tipton
Budapest carry a unique quality
in the market.
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MY DIAMONDS
ÉKSZER
KOLLEKCIÓ
–
MY DIAMONDS
JEWELLERY
COLLECTION
–
Tervező Designer

ÁDÁM KRISZTIÁN
WWW.AADAAM.COM

–

Gyártó Manufacturer

ÁDÁM KRISZTIÁN

–

Ádám Krisztián ékszertervező
additív technikával, szinte 2D-s,
ultravékony acéllapokból szerkeszti téri alakzatait, amelyek
dinamikus síkváltásaik révén
a kreatív káosz érzetét keltik
a befogadóban. A gyémántcsiszolási mintákat vektoros
rajzokká alakítva, fotokémiai
maratással születnek meg az
ékszerek alkotóelemei, amelyek
a vízszintes síkból kimozdítva
átrendezik és dinamizálják
a rendelkezésükre álló teret.

–

Jewellery designer Krisztian
Ádám uses the additive process
utilising ultra-thin, almost
2D steel plates to develop his
spatial shapes with dynamic
shifts in their planes making
an impression of creative
chaos. He uses photochemical
machining on the diamond
cutting patterns turned into
vector drawings to deliver the
jewellery components, which
rearrange and lend dynamics to
the space they fill, when shifted
from the horizontal plane.

–

Fotó Photo
Réthey-Prikkel Tamás
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GEO
LÁMPAKOLLEKCIÓ
–
GEO LIGHTING
COLLECTION
–
Tervező Designer
MANOOI
WWW.MANOOI.COM

–

Gyártó Manufacturer
MANOOI

–

Az egyedi kristálycsilláraival
nemzetközi hírnevet szerzett
Manooi a GEO kollekcióban elkalandozott a tőlük megszokott
anyagvilágtól. A metszett, gömb
formájú függőlámpák márványból, ónixból, kőből vagy betonból
készülnek; a héjukon átderengő
fény felvillantja a matéria természetes rajzolatát. Az alapanyagokat szobrászi módon alkalmazva,
a szokatlan felhasználási móddal
súlytalanná téve a GEO egyszerre meglepő és időtlen szépségű
darab.

–

Having earned international
reputation for their custom made
crystal chandeliers, Manooi
departed from their usual
materials with GEO collection.
The pendant lamps of cut sphere
shape are made of marble, onyx,
stone or concrete; the light
glimmering through their shell
highlights the natural patterns
of the material. Using the raw
materials with a sculptor’s
approach, and making them
weightless through unusual
ways of incorporation, GEO is
simultaneously surprising and
eternally beautiful.
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KOBOLD KANAPÉ
–
GOBLIN SOFA
–
Tervező Designer
HANNABI
WWW.HANNABI.HU

–

Gyártó Manufacturer
HANNABI—THE SOFA TAILOR

–

A Hannabi ülőbútorokban
a kárpitosszakma tradicionális
műfogásai találkoznak az egyedi
igényhez szabott, úgynevezett
tailor-made szófák világával.
A termékeket úgy alakították
ki, hogy amikor a megrendelő
kéréséhez igazodva egyes paramétereiket változtatják, formai
rendszerük alapvetően ne sérüljön. A Kobold, csakúgy, mint
a többi modell, kézzel készül,
s elsősorban közületi célokat
szolgál. Magas háttámlája segíti
lehatárolni a teret, és diszkrét
atmoszférát teremt a legforgalmasabb helyeken is.

–

Traditional upholstery knacks
meet the world of tailor-made
sofas in Hannabi seats. The
products are configured so that
their structures fundamentally
remain intact whenever any
parameters are changed to
suit clients’ desires. Goblin,
similarly to the other models,
is handmade and is primarily
designed for public purposes.
The high backrest helps separate
the surrounding space and
creates private ambiance even
in the busiest environments.

–

Fotó Photo
Hannabi
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FIGURIN
KALAPKOLLEKCIÓ
–
FIGURIN HAT
COLLECTION
–
Tervező Designer

ERDEI ILDIKÓ VIRÁG,
MASAMOD
WWW.MASAMOD.COM

–

Gyártó Manufacturer
MASAMOD

–

A közép-európai szecessziós építészet díszítőszobrászati elemei
által ihletett kollekció minden
egyes darabja maga is szobor,
szoborrészlet: viselője különleges, mozdulatlan dísze. A kalapok megalkotása során Erdei
Ildikó Virág szakított a hagyományos kalapkészítő eljárásokkal;
az alap és a díszítés gipszforma
alkalmazásával, egyazon munkafázisban született meg. A Figurin
kollekció a 2013. évi „Gombold
újra!” pályázat Oldhands kiegészítő kategóriájában győzelmet
hozott tervezője számára.

–

Each piece of the collection
inspired by the decorative
sculpture items of Central
European Secessionist
architecture is a sculpture or
detail per se—the hats act as
the special static ornament
on the wearer. Ildikó Virág
Erdei broke with conventional
hat-making processes—both
the base and the ornament
were created in the same work
phase, using plaster mould. The
Figurin Collection won the award
in the Oldhands accessories
category of the ‘Gombold újra!’
competition in 2013.

–

Fotó Photo
Kudász Gábor Arion
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VARRAT SZÉK
–
VARRAT CHAIR
–
Tervező Designer

LAKOS DÁNIEL,
BENEDEK ZSANETT,
TERVHIVATAL
WWW.TERVHIVATAL.HU,
WWW.RETEXTIL.HU

–

Gyártó Manufacturer
RETEXTIL

–

A habosított PVC-lemezből készült Varrat választott anyagának
köszönhetően extrakönnyű,
kültéri és beltéri használatra
egyaránt alkalmas. A bútor részletmegoldásait egy workshop
keretében a Tervhivatal stúdió
építész–designerei a Retextil
közösségi vállalkozás csökkentett munkaképességű foglalkoztatottjaival közösen kísérletezték
ki. Fontos szempont volt a Varrat
megalkotásakor, hogy egyszerű
eszközökkel, komoly faipari felszereltség nélkül, csekély szakértelemmel is előállítható legyen.
A keresztszemes hímzést idéző,
manufakturális úton készült
varratok esetlegességei vállaltan
őrzik az alkotói kéznyomokat.

–

The choice of material makes
Varrat, made of foamed PVC
sheet, extremely light, suitable
for outdoor and indoor use
alike. The details of this piece of
furniture were worked out as part
of a workshop by the architectural
designers at Tervhivatal studio in
cooperation with the people with
reduced work capacity employed
by the non-profit enterprise,
Retextil. It was important in
the creation of Varrat that
production should take place
using simple tools, moderate
wood processing equipment and
simple skills. The irregularity of
the stitched patterns reminding
of cross-stitched embroidery and
made in a manufactory system
consciously reflect the efforts
of the creators.
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ZAVORA
KOLLEKCIÓ
–
ZAVORA
COLLECTION
–
Tervező Designer

NAGY ADRIEN,
RIENNE CREATIONS
WWW.RIENNECREATIONS.COM

–

A népművészeti gyökerű kollekciót a gazdagon díszített magyar
párták ihlették. Nagy Adrien
oversize, úgynevezett statement
ékszerei csiszolt kristályelemek, féldrágakövek, gyöngyök
és hernyóselyem társításával
születnek. Az apró építőelemek – a „zavora” szó a székely
nyelvjárásban kavicsot jelent –
halmozása luxuriózus, pompőz
hatást kelt, a végeredmény
szemkápráztató. A 2012-ben
debütált, prémiumkategóriás
ékszermárka minden darabja és
részlete gondos kézi munkával
készül a budapesti stúdióban, az
exkluzív alapanyagok pedig a világ öt kontinenséről származnak.

–

Richly decorated Hungarian
aigrettes inspired the folk
art rooted collection. Adrien
Nagy’s oversize, so-called
statement jewellery feature
the combination of polished
crystal elements, semiprecious
stones, pearls and floss silk.
The profusion of tiny building
blocks—the word ‘zavora’ means
pebble in the Transylvanian
dialect—creates a luxurious,
grandiose effect with a dazzling
impact. Each and every piece
and detail of the premium
category brand launched in 2012
is meticulously hand made in the
Budapest studio from exclusive
base materials from all five
continents of the world.

70

AVIGNON NO. 2.
PIPEREASZTAL
SZETT
–
AVIGNON NO. 2
DRESSING TABLE
SET
–
Tervező Designer
CODOLAGNI
WWW.CODOLAGNI.COM

–

Gyártó Manufacturer
CODOLAGNI

–

A bútoregyüttes nőies arányait,
kifinomult anyaghasználatát
és gondos részletképzését
tekintve önmagában is ékszerdoboz hatását kelti. Az asztal
art deco stílusú geometriáját
romantikus hangulat lengi körül,
a fogassal kombinált ülőkében
van valami rokokó báj, a finom
pasztellárnyalatoktól álmodóvá
válik a lelkünk. Minden ízében
feminin kollekcióval van dolgunk,
amelyben a szakmai kihívást
jelentő anyagtársításokat maximális műgonddal és magas
szintű mesterségbeli tudással
oldották meg.

–

The set has the impression of
a jewel box just through its
feminine proportions, fine use
of materials and painstaking
attention to detail. The Art
Deco geometry of the table
is surrounded by a Romantic
ambience, the combination
of the stool and the coatrack carries a certain Rococo
charm, the soft pastel tones
make your spirit dreamy. It is
a feminine collection down to
the ground, where utmost care
and outstanding proficiency
were applied to address the
professional challenge posed
by the combination of materials.
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ANEMONA KALAP
–
ANEMONA HAT
–
Tervező Designer

FAZEKAS VALÉRIA
WWW.VALERIAFAZEKAS.COM

–

Gyártó Manufacturer
FAZEKAS VALÉRIA

–

Első pillantásra mozgásban
lévő óriásmedúza, harangszerűen bővülő szoknya, fátyollal
egybeépített kalap egyaránt
lehetne Fazekas Valéria objektje,
de legjobban akkor értjük meg
a természetét, ha viselhető
szoborként határozzuk meg.
Az anyag flexibilitása révén
végtelen transzformálási lehetőséget magában rejtő kalap–
ruha aktuális megjelenését és
dimenzióit viselője kreativitása
határozza meg. Régi kalapostechnika alkalmazásával, vagyis
lószőr szalagok változó átmérőjű
koncentrikus körökben történő
összevarrásával, szinte organikusan, tervezőjük kezei között
épülnek fel ezek a műalkotások.

–

At first sight, it strikes you as
a giant jellyfish on the move,
a bell-like skirt or a 2-in-1 hat
and veil. The object created by
Valéria Fazekas could be all
three, nevertheless, you can
best understand its nature if you
define it as a wearable sculpture.
The flexibility of the material
offers unlimited transformations
for the appearance and
dimensions of the hat–dress,
subject to the creativity of its
wearer. Valéria’s works of art
are created using the old hatters’
technique, i.e. sewing horsehair
ribbons together in concentric
circles of varying diameters,
almost organically between
the hands of the designer.

–

Fotó Photo
Hamarits Zsolt
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Ø ÓRA ARCULAT
ÉS CSOMAGOLÁS
–
Ø HOUR
BRANDING AND
PACKAGING
–
Tervezők Designers
LAKI ESZTER,
SZŐKE GERGELY
WWW.BEHANCE.NET/
LAKIESZTI,
WWW.BEHANCE.NET/NOD

–

Gyártó Manufacturer

ITT PRODUKCIÓ,
SZŐKE GERGELY, LAKI ESZTER

–

Laki Eszter és Szőke Gergely
a „Cégér a jó bornak” pályázat keretében tervezte meg
a Winelife borászat 2012-es
rozéjának arculatát és csomagolását. A 2012-es év rozéja
különlegesen fáradságos és
kitartó munka eredményeként
készült el, ennek állít emléket
a bor elnevezése, és ezt hangsúlyozza a palackok fehér színnel
nyomott tipográfiájának nullája
is, melynek elemei a díszdobozon is megjelennek. A tervezés
eredményeként a Winelife új logót is kapott, amely a dugóhúzó
és a „W” kezdőbetű ötvözésével
szimbolizálja a borászatot.

–

As part of a wine label design
competition Eszter Laki and
Gergely Szőke created an identity
and packaging for Winelife
Winery’s 2012 rosé. The 2012
vintage rosé was the result
of particularly arduous and
persistent efforts, and this is
commemorated by the name
of the wine, and highlighted by
the zero with the typography
in white on the bottles, which
also appears in part on the gift
box. Winelife was given a new
logo, in which the winery is
represented as the combination
of a corkscrew and the initial ‘W’.
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LASSAN MEGYÜNK MESSZIRE
–
SLOW DESIGN
–
SZÖVEG: HALASI RITA MÁRIA
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GET FAR SLOWLY
–
SLOW DESIGN
–
TEXT: RITA MÁRIA HALASI

–

–

A slow design kifejezés nem ismeretlen a magyar közönség
számára, hiszen a 2012. évi Design Hét Budapest szlogenje
„Élj lassabban! – Slow design” volt. A slow design valójában
ernyőfogalom, nagyjából egy évtizede honosodott meg
a szakmai köztudatban, Alastair Fuad-Luke Slow design:
a fenntartható lét paradigmája? (2002) című tanulmánya
nyomán. A fenntartható létezés ethosza felelős és tudatos
tervezőket, gyártókat és fogyasztókat feltételez. Holisztikus és demokratikus magatartást takar, olyan tervezői
gyakorlatot, amely a tárgyak teljes életciklusával számolva figyelembe veszi tevékenysége hosszú távú hatásait,
ökológiai lábnyoma minimalizálására törekszik, miközben
a kulturális sokszínűséget támogatja, vagyis hisz a regionalizmusban, a lokális értékekben és az egyediségben.
A slow design etikus megoldást kínál a fogyasztói kultúra
egyre mélyülő válságára, s önvizsgálatra készteti a gyorsaság és az újdonság bűvkörében élő egyént és társadalmat. Az általa teremtett világban a közösség hosszú távú
érdekei fontosabbak a részvényesek hasznánál, a termelés
fenntartható módon, ökologikusan és ökonomikusan zajlik,
a fogyasztók átgondoltabban döntenek, újrahasznosítanak, és életük proaktív, valamint kreatív alakítói. „Cradle
to cradle” – így hangzik a slow designer jelszava, aki nem
pusztán bölcsőtől a sírig tervez, hanem bölcsőtől a bölcsőig, amennyiben a következő generációk örökségére is gondol. A jólét nem azonos a jólléttel, ezt mára megtanultuk.
A slow design a hosszabb és lassabb utat választja. Hogy
az általa kínált boldogabb élet utópia-e? Aki türelemmel
vár, az idővel megtudja a válaszokat.

The Hungarian public is familiar with the term ‘slow
design’ since the slogan of the 2012 Budapest Design
Week was “Slow down—Slow design”. As a matter of fact,
slow design is an umbrella term that established in the
professional public on account of Alastair Fuad-Luke’s
paper Slow design: a paradigm for living sustainably?
in 2002. The ethos of sustainable living calls for responsible
and conscious designers, manufacturers and consumers.
It is a holistic and democratic approach, a design attitude
that considers the full life cycle of objects and the longterm impacts of its actions, endeavours to minimise its
ecological footprint, while celebrates cultural diversity, i.e.
it believes in regionalism, local values and uniqueness.
Slow design offers an ethical solution to the ever
deepening crisis of consumer culture, urges individuals and
society living mesmerised by the fast pace and novelties
to introspect. In the world it created, the long-term
interests of the community prevail over shareholders’ profit,
production is attended in a sustainable, ecological and
economical manner, consumers decide more deliberately,
recycle, and are the proactive and creative makers of their
own lives. „Cradle to cradle”—this is the maxim of slow
designers, who do not design from the cradle to the grave
only, but from cradle to cradle by reckoning with the legacy
of future generations. Prosperity does not equal well-being,
we have learnt that by now. Slow design opts for the longer
and slower road. Is happier life it offers a utopia? Time will
reveal it all for those who wait in patience.
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„TISZTA VIZET
A POHÁRBA!”
VÍZSZŰRŐ
–
‘CLEAN WATER
INTO THE GLASS!’
WATER FILTER
–
Tervezők Designers

KOCSIS LUJZA,
VARGA GYÖNGYVÉR,
JÓ VIRGINIA

–

A kerámia vízszűrő tulajdonságaira alapozó tárgy a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemen született
hallgatói munka. A diákok nem
pusztán egy tárgyat alkottak,
hanem alapanyagot és gyártási
technológiát is fejlesztettek
a magyarországi lehetőségekhez
igazítva. Az alapanyag kishajmási agyagőrlemény és hulladék
kávézacc felhasználásával készül;
90 perc alatt 1 liter vizet képes
átereszteni, vagyis megtisztítani.
Az edény gipsz sokszorosítóforma segítségével, préseléssel
gyártható. A kerámia vízszűrő
többféle befogadóedénnyel társítható a különféle funkcióknak
és igényeknek megfelelően.

–

The object utilising the filtration
characteristics of ceramics
was created by students at
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest. Beyond
creating an object, students also
improved the raw materials and
production technology, adapting
to Hungarian circumstances.
The basic components contain
a mixture of ground clay from
Kishajmás and coffee grounds
waste. This can filter and clean
1 litre of water over 90 minutes.
The vessel is press made using
a plaster reproduction mould.
The ceramic water filer can be
fitted into various vessel types
suited to the different functions
and needs.
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ARANY & RÓZSA
PAPÍRMASÉ
KOLLEKCIÓ
–
GOLD & ROSE
PAPIER MÂCHÉ
COLLECTION
–
Tervező Designer

KORALEVICS RITA, PAPER UP!
WWW.PAPERUPCOLLECTION.
BLOGSPOT.COM

–

Pépesített hulladék papírból
születnek a Koralevics Rita
által megálmodott Paper Up!
tárgyak. A kisméretű tálkáktól kezdve az asztalkákon át
egészen a mennyezeti lámpákig
szinte minden előállítható ebből
az olcsó és presztízs nélküli
alapanyagból, amely gyönyörű
és egyedi tárgyakká nemesedik
a képzőművész–designer kezei
között. A papírmassza jól kombinálható fűrészporral, faforgáccsal,
textillel és növényi rostokkal, így
a papírmaséban rejlő lehetőségek
gyakorlatilag kimeríthetetlenek.
Az egyes kollekciókban használati és dísztárgyakat egyaránt
találunk, a színek és a minták
szezonálisan változnak.

–

The Paper Up! objects invented
by Rita Koralevics are made of
pulped paper waste. From small
bowls through side tables and
pendant lamps, this cheap raw
material of no prestige can
be used to produce virtually
anything, and be turned into
fascinating and unique objects in
the hands of the artist–designer.
Paper pulp is easy to mix with
sawdust, woodchips, textile
or plant fibres, which provides
practically countless possibilities
for papier mâché applications.
Individual collections include
both utility and decorative
objects, and the colours and
patterns vary seasonally.
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BÉKAHERCEG
TÁRSASJÁTÉK
–
FROGPRINCE
BOARD GAME
–
Tervező Designer

BOHONY BEATRIX,
MARBUSHKA TOY
MANUFACTORY
WWW.MARBUSHKA.COM

–

A klasszikus családi vállalkozásként, 2010-ben alapított
Marbushka márka társasjátékai
főként kézi munkával, manufakturális módon készülnek,
környezetbarát anyagok felhasználásával. A művészi illusztrációk varázslatos világa Bohony
Beatrix tervezőgrafikus–illusztrátor keze munkája nyomán születik meg; inspirációs forrásuk
Bojka, a kislányuk. Céljuk olyan
igényes, tartós és gyermekbarát
játékok megalkotása, amelyek
etikus szempontok alapján
készülnek, Magyarországon,
csökkent munkaképességűek
bevonásával, az ökológiai lábnyom minimalizálásával.

–

Established as a traditional
family enterprise in 2010, the
brand Marbushka produces
mainly hand made team games
produced in a manufactory
system using environment
friendly materials. Beatrix Bohony,
graphic designer and illustrator
created the enchanting world
of artistic illustrations with the
main source of inspiration being
their daughter, Bojka. They aim to
create sophisticated, durable and
child-friendly toys in Hungary with
an eye on ethical considerations,
through the involvement of
people with reduced work
capacity, minimising the
ecological footprint.

–

Fotó Photo
Bohony Beatrix
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BAG HELPER
–
Tervező Designer

KERÉKGYÁRTÓ ANDRÁS
WWW.ANDRASKEREKGYARTO.
WORDPRESS.COM

–

A szatyorfogó frappáns banalitásánál fogva kitűnő példája a valós
felhasználói igényekből kiinduló,
problémamegoldó, ugyanakkor
a beavatkozás szintjét a legszükségesebb minimumon
tartó tervezői magatartásnak.
Kerékgyártó András a bevásárlószatyrok cipelésének megkönnyítésére alkotta meg a Bag helpert.
A tárgy gazdaságosan, a legegyszerűbb famegmunkáló gépekkel
állítható elő; alapanyaga fa,
amelynek élettartama garantálja
a tartós használatot.

–

With its striking banality, Bag
helper is a good example of
the designer’s problem solving
approach building on actual
user needs, while restricting
intervention to the absolutely
necessary minimum. András
Kerékgyártó created Bag helper
to make carrying plastic shopping
bags easier. The object is
produced economically, using the
simplest wood processing tools.
It is made of wood, whose useful
life guarantees permanent use.
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BOTANIKA
KOLLEKCIÓ
–
BOTANIKA
COLLECTION
–
Tervező Designer
HAJGATÓ SÁRA
WWW.HELLOBOTANIKA.
BLOGSPOT.COM

–

Az ökodesign kitűnő példája
Hajgató Sára márkája, a Botanika, amely festőnövényekkel színezett pamutvászon
neszesszerekből, színátmenetes, pamutgéz sálakból, fonott
kötélből készült nyakbavalókból
és ásványfüggőkből áll. Sára
a növényeket saját maga gyűjti,
illetve a kertjében termeszti,
és az organikus alapanyagokat
ő maga festi meg természetes
vegykonyhájában. Az alkotási
folyamat minden egyes lépése
fenntartható, hiszen a tervező
helyi és megújuló alapanyagokat
használ, a festőnövények kitűnő
alternatívái a mesterséges színezékeknek, a csomagolás pedig
környezetbarát.

–

Sára Hajgató’s brand, Botanika
is an excellent example for
ecodesign. It includes plantdyed cotton canvas clutches,
ombré cotton gauze scarves,
braided rope necklaces and
gemstone pendants. Sára
collects the plants herself or
grows them in her garden,
and she paints the organic
raw materials in her organic
chemistry workshop. All steps
in the creation process are
sustainable, since the designer
uses local and renewable
resources; plant pigments are
excellent alternatives to artificial
colourants, and the packaging
is environment-friendly.
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FALILÁMPA
–
SWITCH WALL
LAMP
–
Tervező Designer
AU MŰHELY
ARCHITECTURE
UNCOMFORTABLE WORKSHOP
WWW.AUWORKSHOP.COM

–

Az au műhely (architecture
uncomfortable workshop)
valamennyi tárgya az egyszerűségre törekszik, és a felhasználó
bevonhatóságára, aktivitására,
intelligenciájára alapoz. Az építészekből álló tervezőcsapat
ökonomikus és időtálló tárgyakban gondolkodik, így van ez
a falilámpa esetében is, amely
tulajdonképpen „öt az egyben”
alkotás. A lámpa egy falra rögzített konzolból, valamint egy arra
helyezhető, szintén fából készülő hasábból áll, amelynek az
elforgatásával/átpozicionálásával
a térben öt különböző fényviszonyt alakíthatunk ki.

–

All objects created by
architecture uncomfortable
workshop pursue simplicity as
well as user interaction, activity
and intelligence. The designer
team of architects strives to
create economical and lasting
objects. A good example is
the wall lamp, which is in fact
a 5 in 1 solution. The lamp
consist of a wall mounted
console, and a prism also
made of wood, which can be
turned and repositioned in
space to create five different
lighting environments.

–

Fotó Photo

architecture uncomfortable
workshop
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„A FEHÉR RUHA”
PROJEKT
–
‘THE WHITE
DRESS’ PROJECT
–
Tervező Designer

BALINT SARA KNITWEAR
WWW.FACEBOOK.COM/
BALINTSARA.KNITWEAR

–

Gyártó Manufacturer
BALINT SARA KNITWEAR

–

Upcycling módszerrel, régi
csipkék újrahasznosításával
készült az esküvőiruha-kollekció,
olyan menyasszonyok számára,
akik a boldogító igent a családi
hagyományok életben tartásával
és a privát történetek továbbmesélésével (narratív design)
szeretnék kimondani. A ruhák
szabásvonalainak kialakításakor
egyrészt maximálisan tiszteletben tartották a csipkék eredeti
esztétikáját, ugyanakkor kortárs
módon, vagyis újraértelmezve
kezelték a tárgyi örökséget.

–

The wedding dress collection
was created using the upcycling
approach and old laceworks for
brides, who wish to say “I do”
with the intention to keep family
traditions alive and pass on
private stories (narrative design).
When designing the tailoring
of the dresses, they respected to
the furthest extent the original
beauty of the laces, while
addressing, i.e. reinterpreting
this heritage in a contemporary
manner.

–

Fotó Photo
Kovács Tamás
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BETONBURÁS
DARULÁMPA
–
CRANELAMP
WITH CONCRETE
SHADER
–
Tervező Designer

NYILAS KÁLMÁN,
ZSIEMANKAJE
WWW.NYILASKALMAN.
BLOGSPOT.HU

–

Gyártó Manufacturer
NYILAS KÁLMÁN

–

Ipari fémhulladékból épülnek
fel a Zsiemankaje lámpák, amelyeket Nyilas Kálmán tervezői
fantáziája reciklált raklaptalpakkal, valamint öntöttbeton
burákkal és ellensúlyokkal tesz
teljessé. Az alkatrészek túlnyomó
többségét véletlenszerűen találta, a konstrukciók jellemzően az
emelőszerkezetek, daruk sajátosságait hordozzák. Az indusztriális
esztétika hívei és a talált tárgyak
szerelmesei egyaránt rajongói
a Zsiemankaje tárgyainak, amelyek a designerszemléletből és
-gyakorlatból adódóan garantáltan egyedi darabok.

–

Zsiemankaje lamps are built
using industrial metal waste,
and completed by recycled pallet
bases, cast concrete shades and
counter-balances, which are the
fruits of Kálmán Nyilas’s designer
fantasy. The majority of the parts
are random found objects, and
the constructions typically reflect
the characteristics of hoisting
mechanisms and cranes. Fans of
industrial aesthetics and found
gadgets are equally enthusiastic
about Zsiemankaje’s objects,
which are guaranteed to be
unique by virtue of the design
approach and practice.
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KARTON
KERÉKPÁR
–
CARDBOARD
BICYCLE
–
Tervező Designer
VÁCI BALÁZS
WWW.R11DESIGN.BLOGSPOT.HU

–

A gyerekkel együtt növő tárgyaknak nagy kultuszuk van,
legyen szó székről, asztalról,
ágyról vagy éppen kerékpárról.
Váci Balázs kartonbiciklije azon
túl, hogy egyszerű, moduláris
vázzal rendelkezik, alapanyag-
választásából következően még
környezetbarát is. A cserélhető
kartoncsövek (impregnálással
ellátva vízállók) gyorszáras kötéssel rögzíthetők a csuklókhoz.
Az egész váz 98 alkatrészt tartalmaz, melyek súlya (a legnagyobb
csőszettel számolva) nem több
2,5 kg-nál. A karton kerékpár
szétszerelve praktikusan szállítható, tárolható, és amíg nő
a gyerek, nem kell újra meg újra
egy nagyobb biciklibe beruházni,
elegendő pusztán a kartoncsöveket hosszabbra cserélni.

–

Objects, such as chairs, tables,
beds or bicycles even, which
grow together with children
enjoy wide popularity. Beyond
its simple design and modular
frame, Balázs Váci’s cardboard
bicycle is also environmentfriendly, by reason of the
selection of raw materials.
Replaceable cardboard tubes
(waterproofed by impregnation)
connect to the knuckles with
quick release joints. The whole
frame comprises 98 parts with
a total weight (considering the
biggest tube set) of less than
2.5 kgs. When disassembled, the
cardboard bicycle is easy to move
or store; and you do not have
to invest in new bicycles, while
your child grows, it is enough
to simply replace the cardboard
tubes with longer ones.
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AWARE
ÖKOKOLLEKCIÓ
–
AWARE ECO
COLLECTION
–
Tervező Designer
MAJOROS ZITA
WWW.PRINTA.HU

–

Gyártó Manufacturer
PRINTA

–

A slow fashion alapelvek mindegyike megtalálható Majoros Zita
kollekcióiban: ökotudatosság,
újrahasznosítás, egyszerűségre
törekvés, kézművestechnikák
alkalmazása, innovatív újraértelmezés, helyi erőforrások használata. Alapanyag-választáskor
az újrahasznosítás eszközével él: használt pamutpólók,
férfinadrágok, vintage textilek
vagy akár orvosi köpenyek is új
életet nyerhetnek a műhelyében.
A régi textileket átfesti, egyedi
nyomatokkal látja el, átszabja,
és merészen kombinálja.
A laza, street wear viseletek
mellett állandó szereplők a bőrkabátokból szabott táskák, ahol
a kopott felületek, a használat
nyomai a kollekció egyediségének védjegyei.

–

Zita Majoros’s collection features
all of the slow fashion principles:
eco awareness, recycling, pursuit
of simplicity, use of handicraft
techniques, innovative reinterpretation, use of local
resources. When selecting
the raw materials, she always
considers recycling: used cotton
T-shirts, men’s pants and vintage
textiles may get a new life in
her workshop. She repaints old
textiles, prints unique patterns,
re-tailors and boldly combines
them. She regularly produces
bags made of leather jackets,
whose worn surfaces, and the
signs of use are trademarks of
uniqueness for her collection.
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JARMUSCH
CSATOS CIPŐ
–
JARMUSCH
BUCKLED SHOES
–
Tervező Designer

PLEASEMACHINE
BY ANNA ZABOEVA
WWW.PLEASEMACHINE.ME

–

Hogy a slow fashion korántsem
csak low-tech megoldásokat
jelent, mi sem bizonyítja jobban,
mint a Pleasemachine Clever
Shoes kollekciója. Ezek a darabok ugyanúgy vintage textilek
újrahasznostásával, tradicionális
kézművestechnikákkal készülnek, ám a beépített „kulcsoknak”
(Clever Keys) köszönhetően jóval
többet tudnak a hagyományos
lábbeliknél. A cipőkbe ágyazott
és a designer által programozott
„kulcsok” tárolják az adott modell
adatait, történetét, a mérettől
egészen a garanciális feltételekig. Maga a felhasználó is
programozhatja őket, applikációkat tölthet fel rájuk, emlékeket
tárolhat és oszthat meg a segítségükkel; mindehhez csak egy
mobiltelefon szükséges.

–

Slow fashion is not merely
low-tech solutions, which
is well demonstrated by
Pleasemachine’s Clever Shoes
Collection. Though the pieces
included are made by recycling
vintage textiles utilising
traditional handicraft techniques,
the ‘keys’ incorporated (Clever
Keys) turn them into much more
than traditional footwear. The
‘keys’ embedded in the shoes
and programmed by the designer
are designed to store the data
and history of the given model.
They can also be programmed
by the user. You can install apps
on them, or use them to store or
share memories. All you need is
a mobile phone.
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GYERTYATARTÓ
–
CANDLE HOLDER
–
Tervező Designer
AU MŰHELY
ARCHITECTURE
UNCOMFORTABLE WORKSHOP
WWW.AUWORKSHOP.COM

–

Ez a designalkotás maga a megtestesült újrahasznosítás. A lecsöpögő méhviasz felfogásának
problémáját megoldó gyertyatartó egy sárgaréz vázból és egy
szétszedhető diófa formából
áll. A kettő között kanóc feszül.
Ha a gyertyánk leégett, a formából egyszerűen kiemelhetjük
a lecsöpögő viaszból keletkezett
új gyertyát, és minden kezdődhet elölről.

–

This design work constitutes
the embodiment of recycling.
Collecting beeswax drops, the
candle holder comprises a copper
frame and a removable walnut
profile. The two are connected
by the candle-wick. When the
candle burns down, you can
simply take a new candle made
of the wax drops collected out of
the profile, and start burning all
over again.

–

Fotó Photo

architecture uncomfortable
workshop
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CASTWOOD
BÁRSZÉK
–
CASTWOOD
BARSTOOL
–
Tervező Designer

THEBAKKER MANUFACTORY
WWW.THEBAKKER.COM

–

Gyártó Manufacturer
KISS DÁVID

–

Egyévnyi kísérletezés után
született meg az a technológia,
amely lehetővé tette a 100%-ig
újrahasznosított anyagokból
készülő Castwood bútorok megvalósítását. A visszagyűjtött, olvasztottfém ötvözet az előállítás
során hűlés közben rázsugorodik
a faelemekre (eredetileg építési
pallók), mintegy körülölelve
azokat. Az így létrejövő csomópontok nagyon erős szerkezeti
stabilitást biztosítanak, ugyanakkor az alacsony olvadáspontból következően a farészek nem
sérülnek. A gyártás manufakturális viszonyok között, kis
szériában történik.

–

A year of experimenting resulted
in the technology enabling to
produce the pieces of Castwood
furniture, which are fully made
of recycled materials. During
the manufacturing process,
recycled metal alloys are
melted, and when cooled down,
they wrap around the wooden
parts (originally construction
planks), embracing them. The
resulting joints provide very
high structural stability, while
the low melting-point prevents
wooden components from
being damaged. Production
is effected in limited series in
a manufactory system.

–

Fotó Photo

Galgóczi Németh Kristóf
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RITKA MADÁRNAK
KEDVES A KALITJA
–
VÁROSI NOMÁDOK
SZÖVEG: HOFFMANN PETRA
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BIRDS RARELY
LOVE CAGES
–
URBAN NOMADS
–
TEXT: PETRA HOFFMANN

-

–

A digitális kultúra technológiai vívmányainak köszönhetően
a modern városi ember környezete gyökeresen átalakul.
Folyamatosan mozgásban vagyunk, útközben kommunikálunk, a legváltozatosabb helyeken „állítjuk fel” íróasztalunkat. Munka és szabadidő összemosódik, az időbeosztásunk szabadságában rejlő rugalmas lehetőségeket
maximálisan kihasználva parkból, kávézóból, játszótérről
dolgozunk, munkaállomásunk már egy kisméretű női táskában is kényelmesen elfér. A nomadizmus szellemisége
szakít a munkához, kötöttségekhez kapcsolódó társadalmi
konvenciókkal. Saját szabályainknak megfelelően alakítjuk
életünket, megválasztva, mit fogyasztunk, mit olvasunk,
mit nézünk, mit hallgatunk, milyen ingereket engedünk
magunkhoz közel. Élünk a választás szabadságával.
Mozgalmas életmódunkhoz alkalmazkodó tárgyi környezetünket mobil bútorok, többfunkciós kiegészítők, praktikus
kellékek és kényelmes, funkcionális öltözékek alkotják.
Korábban kötetek százai alatt roskadozó könyvespolcainkat apró digitális eszközök, virtuális felhők helyettesítik,
melyek tartalma bárhol, bármikor elérhető.
Tárgyak helyett élményeket gyűjtünk, felfedezünk, tapasztalunk, inspirálódunk, és előszeretettel osztjuk meg
a látottakat közösségünk tagjaival.
Az információ nemzetközi nyelve lehetővé teszi, hogy otthonosan mozogjunk bárhol a világban. A korábban ismert
távolságok néhány órányira csökkennek, folyamatos online
kapcsolatban vagyunk a Föld másik felén élőkkel. Lokális
és globális összemosódik, az információ mindenki számára elérhető, korábban elképzelhetetlen lehetőségeket
teremtve az alkotó ember számára.

The technological developments in digital culture
substantially changed modern urban people’s environment.
We are constantly on the move, communicate along the
way, and ‘set up’ our desks in varying places. Work and free
time merge, and by exploiting the flexibilities offered by
our flexible schedule, we do our work in parks, coffee shops
or playgrounds; our workstation easily fits even a small
handbag. The spirit of nomadism runs counter to the social
conventions related to work or constraints. We plan our
lives according to our own rules choosing what to eat, read,
watch, listen to, and what stimuli to be exposed to. We
enjoy the freedom of choice.
The objects in our environment adjusted to our mobile
lifestyle comprise mobile furniture, multi-functional
accessories, handy tools and convenient, functional
clothing. Our shelves formerly hosting hundreds of books
are replaced by digital tools and virtual clouds by now,
whose contents are accessible anytime and anywhere.
Instead of objects, we collect experiences, discover,
perceive, gather inspiration, and are keen to share whatever
we see with other members of our social network.
The international language of information enables us to
move on easily anywhere in the world. What we perceived
earlier as distances are now covered in hours, and we
can easily keep in touch with people on the other side of
the Earth. Local and global merge together, information
becomes accessible to anyone, and all these create
formerly inconceivable opportunities for creators.
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LIGHTME
LÁMPACSALÁD
–
LIGHTME
LIGHTING SET
–
Tervező Designer
PAIS PANNI
WWW.PAISPANNI.HU

–

Pais Panni három elemből álló
lámpakollekciója a tűzrakásnál
használatos gyújtós hagyományos megjelenését ülteti át
napjaink tárgyvilágába. A lámpacsalád variációs lehetőségéből
adódóan a világítótest számos
funkciót betölthet – a kollekció darabjai eltérő lábazatkialakításukból eredően egyedi
karakterrel, önálló identitással
és variábilis funkcionalitással
rendelkeznek. A Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemen diploma
munka keretében született
LightMe 2013-ban elnyerte
a Magyar Formatervezési Díj diák
kategóriájának díját.

–

Panni Pais’s three piece lamp
collection adapts the traditional
image of pitchwood to our
current world of objects. Due
to the variability of the lighting
set, these lamps can have
various functions: the different
footing designs assign individual
characters, own identity and
variable functionality to the
pieces in the collection. Created
as part of her graduation work
at Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest, LightMe
won the student category prize
of the Hungarian Design Award
(Magyar Formatervezési Díj) in
2013.

–

Fotó Photo
Fecher Ágnes
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ROZI
SUNGLASSES,
2013-AS
KOLLEKCIÓ
–
ROZI SUNGLASSES,
2013 COLLECTION
–
Tervező Designer

ROZI HANDCRAFTED
SUNGLASSES
WWW.ROZISUNGLASSES.COM

–

Gyártó Manufacturer
ROZI HANDCRAFTED
SUNGLASSES

–

A ROZI Sunglasses kollekciójának
fa napszemüvegei manufakturális jelleggel, kézi munkával
készülnek nyolc réteg vastagságú rajzos juharból, kétszer
késelt dió vagy ében fedőréteggel. A ROZI klasszikus formájú,
letisztult vonalvezetésű darabjai
természetességüknek és aprólékosan kidolgozott részleteiknek
köszönhetik különlegességüket.
A szemüvegek karcálló lencséit
a világ egyik vezető lencsegyártója állítja elő, s 100%-os UVAés UVB-szűrést biztosítanak.

–

The wooden shades of ROZI
Sunglasses Collection are hand
made from eight layers of flat
sliced hard maple, with coating
made of one layer of quarter
sliced walnut or ebony. The
traditional shapes and clear
design make ROZI Collection’s
pieces really special by virtue
of their natural character and
sophisticated details. The scratch
resistant lenses are produced by
one of the world’s leading lens
manufacturers. They ensure 100%
UVA and UVB protection.

–

Fotó Photo
Kis Zoltán
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MATRA MINI
HÁTIZSÁK &
THEGARDEN
STUDIO
–
MATRA MINI
BACKPACK &
THEGARDEN
STUDIO
–
Tervező Designer
YKRA
WWW.YKRA.NET

–

Gyártó Manufacturer
YKRA DESIGN KFT.

–

Az YKRA kollekciójának legnépszerűbb terméke, a Matra Mini
hátizsák városi mindennapok
és kisebb túrák alkalmával is
tökéletesen megállja a helyét.
A sorozat minden darabja pamut
sátorvászonból, növényi cserzésű marhabőrből és természetes
biofilcből készül kézi munkával,
a tradicionális hegymászóhátizsákok gyártási mechanizmusainak megfelelően. A márka
kollekciójában az alapdarabok
mellett időről időre megjelennek
kooperációban készült, limitált
példányszámú táskák is.

–

Being the most popular piece in
the YKRA collection, the Matra
Mini backpack is a perfect fit
for days in the city and minor
excursions alike. Every element of
the series is hand made of cotton
duck, vegetable tanned cowhide
leather and natural biofelt
observing the manufacturing
processes of conventional
mountaineering backpacks. From
time to time, limited production
bags made in collaboration
besides the standard pieces of
the brand’s collection.
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CSILLAGLÁMPA
–
STAARLIGHT
–
Tervező Designer
FRANTA ÁGI
WWW.FRANTAAGI.COM

–

Az újrahasznosított kartonból készült csillaglámpa hét pattintással összeállítható, két különböző
mérete és széles színválasztéka
több mint hatvan változatot teremt. Az állandó típusok mellett
a lámpakollekció darabjai perszonalizált változatban, egyedi
grafikával is készülhetnek.

–

The star lamp made of recycled
cardboard can be assembled
through seven clicks. The two
different sizes and the wide
selection of colours result in
more than sixty variants. Besides
the basic models, the pieces
of the lamp collection are also
available with personalized
design and custom graphics.

–

Fotó Photo

Gábor Gyula
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SZEMÉLYRE
SZABOTT
LONGBOARD
DESZKÁK
–
CUSTOMISED
LONGBOARDS
–
Tervezők Designers
LLLLONGBOARD,
KOLLER JÚLIA,
KÁLDI GERGŐ
WWW.LLLLONGBOARD.HU

–

Gyártó Manufacturer
LLLLONGBOARD

–

A Llllongboard óbudai műhelyében személyre szabott deszkák
készülnek egyéni elképzelések
alapján. A lapok különlegessége,
hogy tervezésük folyamatában szerepet kap, a kivitelezés
fázisairól pedig folyamatosan
értesül a leendő tulajdonos, így
születik meg az emocionális
kötődés tárgy és felhasználó
között. A manufaktúra életében
kiemelten fontos a személyesség – egyes lapokat minta
nélkül, natúr felülettel adnak
át a tulajdonosuknak, amelyet
ő rajzolhat tele!

–

The Llllongboard workshop in
Óbuda produces customized
longboards based on individual
concepts. One peculiar feature
of the boards is that the future
owner is involved in the design
process, and continuously
notified of the production and
design phases, which creates
an emotional link between the
object and its user. The personal
edge has a particular role in the
life of the manufactory: certain
boards are delivered in natural
finish without decoration for the
owner to draw on them.
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COLDRUSH,
2013. ŐSZI–TÉLI
KOLLEKCIÓ
–
COLDRUSH, 2013
A/W COLLECTION
–
Tervező Designer

GERÉBY ZSÓFI,
URBANLEGEND CYCLEWEAR
WWW.URBANLEGEND.CC

–

Gyártó Manufacturer
URBANLEGEND KFT.

–

Az UrbanLegend kollekciójának
technikai öltözékei korábban
főként a városi biciklizés kívánalmaihoz igazodtak, a Coldrush
azonban elmozdul a tempós
városi felfedezőutak horizontjáról a sokrétűbb funkcionalitás irányába. A sorozat
darabjai a természet nyers
színeit és földöntúli szépségű jelenségeit rögzítik – örök érvényű
sziklaszürkék és múló aranybarna árnyalatok találkoznak
össze az északi felfedezők és az
aranyásók nyughatatlanságával,
s késztetnek egyéni expedíciókra.

–

The technical clothing of
UrbanLegend’s collection were
formerly adapted to the needs
associated with city biking.
However, Coldrush made a move
from the horizon of dynamic
city exploration trips towards
a more diverse functionality.
The elements of the series reflect
the raw colours and the ethereal
beauty of nature; timeless stone
greys and ephemeral gold brown
tones are combined with the
restlessness of Arctic explorers
and gold diggers to drive you to
individual expeditions.

–

Fotó Photo
Halász Dániel
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SAMLI
–

Tervező Designer
MER,
KELE SÁRA
WWW.MER.CO.HU

–

Gyártó Manufacturer

JUHÁSZ MIHÁLY (FA, WOOD),
PAPP LÁSZLÓ (NYERSACÉL,
CRUDE STEEL)

–

A SAMLI egy tradicionális tárgy
újragondolása a kortárs igényeknek és ízlésnek megfelelően.
Sokoldalú funkcionalitásának
köszönhetően használható kisasztalként, ülőkeként, de éppúgy
eleget tesz a hagyományos
sámlifunkciónak is. Kicsi, kön�nyű, mobilis bútordarab, amely
megjelenésében és különböző
színváltozataiban tökéletesen
illeszkedik a kortárs tárgykultúra
világához.

–

SAMLI is the reinterpretation
of a traditional stool to suit
contemporary needs and taste.
Its diverse functionality turns it
into a small table, a seat, but
also can serve for the traditional
functions of a cricket. It is
a small, light and mobile piece
of furniture with an appearance
and colour selection to make it
perfectly fit the contemporary
environment.

–

Fotó Photo
Puklus Péter
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KELE CLOTHING
2013/2014. ŐSZI–
TÉLI KOLLEKCIÓ
–
KELE CLOTHING
2013/2014 A/W
COLLECTION
–
Tervező Designer
KELE ILDIKÓ,
KELE CLOTHING
WWW.KELECLOTHING.COM

–

A Kele Clothing 2013/2014-es
őszi–téli kollekciójának inspirációja a természet szeretete.
Az egyszerű, de változatos anyagok, a fák és növények színvilága,
az élettel teli vadvilág nyomott
motívumok formájában köszön
vissza az öltözékeken. A kollekció színek és minták szokatlan,
meghökkentő csoportosítását
alkalmazza, disszonáns osztásokban találva meg a harmóniát. A kötött termékek között
különleges formaalakítású
gyapjúpulóvereket, tweedszerű
Jacquard-mintákat és finom,
áttört felületeket találunk.

–

The autumn/winter 2013/2014
collection of Kele Clothing is
inspired by the love of nature.
Simple but diverse materials,
the hues of trees and plants,
and the vivid wildlife are reflected
on the garments in the form of
printed patterns. The collection
presents unusual, surprising
sets of colours and patterns,
and finds harmony in dissonant
divisions. Knit products feature
wool pullovers with special
design, tweed-like Jacquard
patterns and fine pinking.

–

Fotó Photo
Magérusz Anna
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100

HBH KOCKA
–
HBH CUBE
–
Tervező Designer

ERDÉLYI TAMÁS,
HARD BODY HANG
WWW.HARDBODYHANG.COM

–

Gyártó Manufacturer
H3HUNGARY KFT.

–

Edzés a szabadban – a Hard
Body Hang bútorrendszer
a sport népszerűsítésére tett
kísérlet. Közparkokban felállítva
városlakók számára teremt
lehetőséget a testmozgásra.
A bútorcsalád mobil változata,
a HBH CUBE 2×2 m-es alapformája számos funkcióval bővíthető, így a felhasználói igényeknek
megfelelően alkalmazásának
módja igen széles körű lehet.
A kültéri bútorrendszer vállalt
célja a hátrányos helyzetű régiók
és parkok fejlesztése.

–

Outdoor training—Hard
Body Hang’s furniture frame
endeavours to promote sports.
Set up in public parks, it offers
an opportunity to townspeople
for some exercise. The 2×2 m
basic form of the mobile
version of HBH CUBE can be
added a number of functions,
and therefore, it allows a wide
range of applications suited to
the users’ needs. The pledged
purpose of the outdoor furniture
system is to contribute to the
development of deprived regions
and parks.

–

Fotó Photo
Hard Body Hang
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PLIÉ KOLLEKCIÓ
–
PLIÉ COLLECTION
–
Tervező Designer

PLIÉ BY ATELIER,
KISS-GÁL GERGELY
WWW.PLIE.HU

–

Gyártó Manufacturer
PLIÉ BY ATELIER

–

Kiss-Gál Gergely Plié kollekciója
rugalmas, alakítható és könnyen
összeállítható tárgyakat tartalmaz. A hagyományos csomópontoktól mentes rétegelt lemez
és gumi, illetve filc társításából
álló szendvicspanel rétegességének köszönhetően hajtogatható, az egyedi tervezésű
szabásminták egy mozdulattal
térbeli formává alakíthatók. Az öt
darabból álló kollekcióban asztalt, dohányzóasztalt, ágyasztalt,
hokedlit és egy tálat találunk.

–

Gergely Kiss-Gál’s Plié Collection
comprises flexible, pliable and
easy to assemble objects. The
layered structure of the sandwich
panel free from the usual nodes,
while incorporating laminated
wood and rubber or felt makes it
foldable, and can be transformed
into a 3D shape by a single move.
The collection of five pieces
includes a table, coffee table,
bedside table, kitchen stool and
a bowl.

–

Fotó Photo
Krompáczki Péter
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NANUSHKA, 2013.
TAVASZI–NYÁRI
KOLLEKCIÓ
–
NANUSHKA, 2013
S/S COLLECTION
–
Tervező Designer

NANUSHKA,
SÁNDOR SZANDRA
WWW.NANUSHKA.HU

–

A Nanushka 2013-as tavaszi–
nyári kollekciójának inspirációjául
a magyar népmesék szimbolikus világa szolgált. A Világszép
Nádszál kisasszonyt hetedhét
országon át követő királyfi
történetét korhű és modern
szabásvonalak, anyagok ötvözésével szőtte Sándor Szandra
az öltözékekbe. Az arany, bronz
és réz színpaletta, a perforált
pamut–voile, selyem–muszlin,
pliszírozott dzsörzé és a kézi
szövésű darabok alkotta mozgalmas kollekció egyszerre hordozza magán a márka jellegzetes
stílusát és a mesék különleges
hangulatát.

–

The Nanushka S/S 2013 Collection
is inspired by the symbolism of
Hungarian folk tales. The story of
the prince following the Beautiful
Reed Maiden (Világszép Nádszál
kisasszony) over the whole
wide world is incorporated in
the clothes of Szandra Sándor
through a mixture of modern
dress patterns and materials.
The vivid collection comprising
pieces featuring golden, bronze
and copper colours, cotton/
voile, silk/muslin, pleated
jersey and hand woven parts
simultaneously reflects the
distinctive style of the brand
and the special air of tales.

–

Fotó Photo

AJ Numan
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ÉPÍTETT POLC
–
SIMPLE
BOOKSHELF
–
Tervező Designer
AU MŰHELY
ARCHITECTURE
UNCOMFORTABLE WORKSHOP
WWW.AUWORKSHOP.COM

–

A nemes egyszerűségre törekvő
épített polc bonyolult csomópontok nélkül készül a lehető
legegyszerűbb gyártási mechanizmus és összeszerelés
érdekében. Az egyes elemek önsúlyuknál fogva stabilan tartják
egymást – a polc két alapeleme
kapcsolóelemek, ragasztóanyag
nélkül állítható össze, a kész
bútor új polcok hozzáadásával
bármikor bővíthető. A funkció
tisztelete őszinte anyagszerűséggel párosul az au műhely
szellemiségének kifogástalan
esztétikájában.

–

This simple bookshelf embodying
the concept of ‘noble simplicity’
was created without complex
nodes, thereby enabling the
simplest possible manufacturing
and set-up. Individual elements
hold each other together by
their own weight; the two basic
components of the shelf are
assembled without joints or
glue, and the finished shelves
are easily extensible at any
time. Respect for the function
is combined with the utilisation
of materials in the perfect
aesthetics developed in the spirit
of au workshop.

–

Fotó Photo
Mladin Bence
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SULA
TÁSKASOROZAT
–
SULA BAG SERIES
–
Tervező Designer
GÓG ANGÉLA
WWW.GOGANGELA.HU

–

Gyártó Manufacturer
GOGA DESIGN

–

A Sula sorozattal Góg Angéla
olyan táskakollekciót tervezett,
melynek darabjait bárhova le
lehet tenni lelkiismeret-furdalás nélkül. A Sula táskák igazi
urbánus kiegészítők, amelyek
tisztítható gumi védőrétegüknek köszönhetően különlegesen ellenállók bármilyen városi
élethelyzetben. A kollekció négy
táskatípust számlál, melyek
a három vászonalapszín és az
azokra felvitt gumiréteg számos kombinációjában készülhetnek. A sorozat minden darabja
kézi munka eredménye, nincs
köztük két egyforma!

–

The Sula series is a bag collection
designed by Angéla Góg,
whose elements can be taken
anywhere without remorse. Sula
bags are genuine metropolitan
accessories particularly resistant
in any urban situation due to the
easy-to-clean rubber protection.
The collection comprises four bag
models, which are available in
many combinations of the three
prime colours of linen and the
rubber layer applied to them.
All pieces are hand made with
no identical pieces.

–

Fotó Photo
Horváth Anikó, Fox Foto
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AZ ANTRACIT
CSILLOGÁSA,
2013. ŐSZI–TÉLI
KOLLEKCIÓ
–
LUSTRE OF
ANTHRACITE, 2013
F/W COLLECTION
–
Tervező Designer
MEI KAWA
WWW.MEIKAWA.COM

–

A MEI KAWA 2013-as őszi–téli
kollekciójának megalkotásakor Kasza Emese tervezőt az
egykori munkásosztály öltözékei
foglalkoztatták. A bányászruhák átiratai tündöklő, erőteljes
anyagok formájában jelennek
meg, és súlyos feketék, fénylő
antracitszürkék különböző árnyalataiban pompáznak. A színházi
kulissza fény-árnyék játékai érvényesülnek a felsőruházatokban:
a kifordítható kabátok és szegélyek, a leomló gallérok a márkára
jellemző természetes anyagok
színével és fonákjával dolgoznak.

–

When creating the fall/winter 2013
collection of MEI KAWA, designer
Emese Kasza was particularly
absorbed in the clothes of the old
working class. Miners’ clothes
are emulated using splendid,
impressive materials, and appear
in the diverse shades of black
and shiny anthracite grey tones.
The light and shadow interaction
of the coulisses is reflected in
the overclothes: the reversible
jackets and hems, the cascading
collars integrate the face and
back side of the natural fabrics
characteristic of the brand.

–

Fotó Photo
Hencz Péter
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BLIND CHIC.
HÁTIZSÁK
–
BLIND CHIC.
BACKPACK
–
Tervező Designer
BLIND CHIC.
WWW.BLIND-CHIC.COM

–

Gyártó Manufacturer
V/Z DESIGN STUDIÓ KFT.

–

A Vesmás Júlia–Neža Peterca
tervezőpáros mindennap két
keréken közelíti meg a Blind Chic.
nagytétényi súdióját. A ködös
reggelek sejtelmes hangulata,
a Duna közelsége, a stúdió régi
ipari épületének miliője inspirálta a márka 2013-as tavaszi
kollekciójának természetes
színvilágát. Az ipari épületek
egyszerű vonalvezetése, rideg,
durva karaktere és a folyó kanyarulatai a táskák szögletes és
íves elemeinek kombinációjában
köszönnek vissza.

–

Designers Júlia Vesmás and
Neža Peterca ride to the Blind
Chic. studio in Nagytétény by
bike every day. The obscure
atmosphere of foggy mornings,
the vicinity of the river Danube,
and the milieu of the old
industrial building hosting
the studio inspired the natural
colours of the brand’s spring 2013
collection. The simple contours,
cold and rough character of
industrial buildings, and the
bends of the river are reflected
in the combination of sharp and
round details of Blind Chic.’s
backpacks.

–

Fotó Photo
Neža Peterca
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PAQ FOTEL
–
PAQ CHAIR
–
Tervező Designer
CSIRE GÉZA
WWW.GEZACSIRE.COM

–

Gyártó Manufacturer
PAQCHAIR.HU

–

A paq fotel egyszerű és
praktikus koncepciója valós
igényből született – a tervező
egy költözést követően olyan
bútortípusra keresett megoldást, mely napközben fotelként,
éjszaka pedig ágyként funkcio
nálhat. A fotel elnevezése is
a kettős funkcionalitásra utal,
a paq fejjel lefelé fordítva bed,
tehát ágy. A pamutbelsővel
rendelkező rugalmas matrac
számára, mely egyetlen cipzár
lehúzásával egy pillanat alatt
fekvőhellyé alakítható, a kartonmerevítő biztosít stabilitást.

–

The simple and practical concept
of paq chair developed from
an actual demand: after moving
to a new home, the designer
looked for a piece of furniture
to use as an armchair during
the day and as a bed at night.
The name of the armchair also
suggests this dual functionality:
turned upside down, paq
becomes bed. The flexible
mattress with cotton inner
side is stabilised by cardboard
reinforcement, and it can be
turned into a bed in an instant
by the pull of a single zipper.
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FAUN WOOD
LONGBOARD
DESZKÁK
–
FAUN WOOD
LONGBOARDS
–
Tervező Designer
FAUN PROJECT
WWW.FAUNPROJECT.COM

–

Gyártó Manufacturer
FAUN PROJECT

–

A Faun Wood longboardok nyers
juharfából és bambuszból készülnek aprólékos kézi munkával,
egzotikus faintarzia díszítéssel.
A Faun Kolor kollekció darabjait
Fenyvesi Zsófi jellegzetes, kézzel
festett, élénk, geometrikus
mintái ékesítik. A Faun Project
tervezőcsapata folyamatosan
újabb formákkal és technológiával kísérletezik, szabadidejében
pedig a budai hegyekben teszteli
a legújabb deszkákat. A tervezőcsoport tagjai Fenyvesi Zsófi,
Trellay Levente, Somoskői Gábor
és Gelencsér Zoltán.

–

Faun Wood longboards are made
of maple tree and bamboo with
beautiful wood inlays applying
meticulous handwork. The pieces
of the Faun Kolor collection are
decorated with Zsófi Fenyvesi’s
distinctive, hand painted,
vivid, geometric patterns.
The design team of Faun Project
continuously looks for new
shapes and technologies, and in
their free time, they also test the
latest boards in the Buda hills.
The design team comprises Zsófi
Fenyvesi, Levente Trellay, Gábor
Somoskői and Zoltán Gelencsér.

–

Fotó Photo
Faun Project
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EBBEN MARADUNK,
MINT A RÉGIEK
–
ÚJRAGONDOLT TRADÍCIÓ
–
SZÖVEG: HOFFMANN PETRA
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SO WE’LL STICK WITH IT
AS OLD FOLKS DID
–
TRADITIONS REINTERPRETED
–
TEXT: PETRA HOFFMANN

–

–

A kortárs design tradicionális elemeket felelevenítő gesztusát a kulturális sokszínűség megőrzésének szándéka
vezérli a multinacionális cégek formálta globális tárgykultúrában. Ebben a szándékban a hagyományőrzés kéz
a kézben jár a legfejlettebb technológiai megoldásokkal,
a kulturális diverzitás megőrzésének égisze alatt a felelevenített kulturális kontextusok új jelentésrétegekkel telítik
meg legkorszerűbb tárgyainkat.
Tradíció és technológia, hagyományos és kortárs együttélésének hiteles megteremtése alapos kulturális tájékozottságot, alkotói érzékenységet és kifinomult ízlést
feltételez. A tradíció beazonosít, és egyúttal megkülönböztet – szavak nélkül, vizuális kódok és utalások alkalmazásán keresztül helyezi az alkotást történeti és kulturális
kontextusba. Minél finomabb, szofisztikáltabb és intellektuálisabb a vizuális kód, minél élőbb a kapocs múlt és jelen
között, annál kevésbé válik a gesztus öncélúvá, giccsszerűvé. Kulturális identitásunk gyökereinek feltérképezése
elengedhetetlen a stílust teremtő tervezői eszköztár kialakítása és az egyéni hang megteremtése szempontjából.
Hagyományaink életben tartása önazonosságunk, kultúránk, tárgyi környezetünk meghatározó eleme lehet,
melyhez személyes történeteinkkel, emlékeinkkel és szokásainkkal kapcsolódunk. A személyességen keresztül
érzelmek, emlékek, hangulatok és történetek ültethetők
át tárgyi formába; a felhasznált forrás tér-idő kontextusba
helyezi az alkotást.
A kortárs formatervezést jellemző attitűd, a tradíciók újragondolása a közép-kelet-európai kulturális örökség hangsúlyozásában, a múltat, a félmúltat és a jelent összekötő
tradícióban, a kézműveshagyományokhoz való visszanyú
lásban fedezhető fel, mindez a legkorszerűbb technológiák
és anyagok invenciózus alkalmazásával, az aktuális stílusés divattrendekhez csatlakozva történik.

The gesture in contemporary design to revivify traditional
elements intends to safeguard cultural diversity in
today’s global culture of objects shaped by multinational
companies. The intent to keep traditions goes hand
in hand with state-of-the-art technological solutions;
the cultural contexts revivified under the auspices of
safeguarding cultural diversity add new layers of meaning
to our most modern objects.
Developing an authentic co-habitation between tradition
and technology, conventional and contemporary requires
the designer to manifest thorough cultural knowledge,
sensitivity and refined taste. Traditions identify and
distinguish at the same time—they place creation
in a historical and cultural context without words, by
using visual codes and references. The more refined,
sophisticated and intellectual the visual code and the more
lively the link between past and present are, the less the
gesture get ‘art for art’s sake’ and kitsch-like. Mapping
out the roots of their cultural identity is indispensable for
designers to develop a style-creating toolkit and a unique,
individual voice.
Keeping traditions alive can be a decisive element of our
identity, culture and tangible environment, which we
relate to with our personal stories, memories and customs.
By that personal touch, emotions, memories, moods,
atmospheres and stories can be translated into a tangible
form: it places created items into the spatial and temporal
context of the used source.
The attitude of contemporary design, i.e. the reconsideration
of traditions can be discovered in the accentuation of
Central Eastern European cultural legacy, the tradition
to interconnect past, recent past and present, and the
tendency to go back to handicraft traditions, all that by
using the most up-to-date technologies and materials
inventively, joining style and fashion trends of the day.
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BEDCLOTHES
KOLLEKCIÓ
–
BEDCLOTHES
COLLECTION
–
Tervező Designer
CSÍK ORSOLYA
WWW.FACEBOOK.COM/
INQCONCEPT

–

Gyártó Manufacturer
INQ CONCEPT

–

A Bedclothes inspirációs forrása
a magasra vetett ágy tradíciója, mely Csehország, Szlovákia
és Magyarország területén
a 20. század végéig megőrizte
meghatározó szerepét a kisvárosi, falusi szobabelsőkben.
Az ágyra, ágyneműre asszociáló,
monokróm alapanyagokból, geometrikus szabással, rétegeléssel
és hajtásokkal készült darabok
2013-ban kiérdemelték a „Gombold újra!” pályázat legjobb
Newcomer öltözékkollekciónak
járó díját. A konceptuális öltözékekből később megszületett az
INQ concept brand első, utcai
viseletre szánt kollekciója.

–

The inspiration of Bedclothes
collection comes from the
tradition of high raised beds
which retained its primary role
in room interiors in small Czech,
Slovak and Hungarian towns and
villages till the end of the 20th
century. Triggering associations
with beds and bedclothes, the
pieces made of monochrome raw
materials by geometric cutting,
layering and folding earned the
prize for the best Newcomer
clothes collection in the ‘Rebutton it!’ (‘Gombold újra!’)
competition in 2013. Later on, the
first street wear collection of INQ
concept brand was developed
from these conceptual clothes.

–

Fotó Photo

Viszlay Márk
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VÁSÁRFIA PROJEKT
–
FAIR CRAFT
PROJECT
–
Tervező Designer

DOMBON-A-TANYA,
KATLAN TÓNI VENDÉGLŐJE
A MALOMHOZ, FÜVÖNÜLŐK
WWW.DOMBON-A-TANYA.HU

–

Gyártó Manufacturer

KATLAN TÓNI VENDÉGLŐJE
A MALOMHOZ

–

A dombon-a-tanya, a Katlan Tóni
Vendéglője a Malomhoz, és
a MOME–BME hallgatóiból
alakult Füvönülők csoportjának
közös kurzusheti tervezési feladatából született meg a Vásárfia
kísérleti tárgycsoport. Tradicionális vásárokból ismert tárgyak
(medvecukor, puszedli,
mézeskalács) újraalkotásán
keresztül arra a kérdésre keresték
a választ, vajon lehetséges-e
mesterséges evolúciós folyamat
segítségével új életre kelteni elfeledett hagyományokat, s ezzel
együtt újjáéleszteni a közösséghez tartozás érzését.

–

The experimental objects
grew out of a weekly design
assignment the Füvönülők
(‘sitters-in-the-grass’) group of
MOME (Moholy-Nagy University
of Art and Design Budapest) and
BME (Technical University of
Budapest) students along with
dombon-a-tanya (farm-on-thehill) and Katlan Tóni Vendéglője
a Malomhoz (Toni Cauldron’s
Mill Restaurant) were given at
a shared course. By re-creating
objects known from traditional
fairs (liquorice, macaroon, honeycake) the designers attempted
to find out whether it is possible
to revivify forgotten traditions
and resuscitate the sense of
belonging to a community.
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GREY FIELD SZÉK
–
GREY FIELD CHAIR
–
Tervező Designer

KERÉKGYÁRTÓ ANDRÁS
WWW.ANDRASKEREKGYARTO.
WORDPRESS.COM

–

Kerékgyártó András a Grey field
tervezésekor a szék jövőjét
kutatva és a modern élet kihívásaira reflektálva tett kísérletet
a tárgy újrapozicionálására.
A billenő ülőlap és háttámla
a passzív ülőpozícióból igyekszik
az aktivitás felé mozdítani
a felhasználót, ezzel támogatva
az egészségesebb ülésélményt.
A hagyományosnál magasabb
és rövidebb ülőlap kialakításából adódóan a hát és a lábak
nagyobb szöget zárhatnak be
egymással, ami biztosítja az
ergonomikus üléspozíciót.

–

When designing the Grey field,
András Kerékgyártó researched
the future of chairs and reflected
to challenges of modern life in
his attempt to reposition the
object. The tilting seat and the
backrest aim to move users from
the passivity into the activity,
thus promoting the experience of
a more active and healthy way of
sitting. As the seat is higher and
shorter than usually, the angle
between your back and legs will
be wider, which provides you an
ergonomic sitting position.
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A KISKAKAS
GYÉMÁNT
FÉLKRAJCÁRJA
–
LITTLE ROOSTER
AND HIS DIAMOND
HALFPENNY
–
Tervező Designer

MOME TECHLAB
TECHLAB.MOME.HU

–

A MOME TechLab interaktív
mesekönyve, A kiskakas gyémánt
félkrajcárja a kortárs technológia
műfajában rejlő lehetőségeket
és a jó tervezés elveit kutatja.
Arra a kérdésre keresi a választ,
milyen a jó interaktív mese,
milyen módon támogatják
a mesélés élményét, hogyan fejlesztik a kreativitást, az olvasást
és a szövegértést a technológiai
eszközök. A kísérlet keretében
a MOME TechLab tervezői elkészítették Arany László népmese-
feldolgozásának interaktív,
a narratívát kézzel rajzolt képi
elemekkel alátámasztó alkalmazását, amelyet már több ezren
használnak világszerte.

–

MOME TechLab’s interactive
storybook for children, Little
Rooster and his Diamond
Halfpenny researches the
potentials in contemporary
technology and the principles
of good design. It seeks answer
to the question what a good
interactive tale is like, in what
ways technical devices support
the experience of story-telling,
how they develop creativity,
reading and understanding
of texts. In the experiment,
designers of the MOME TechLab
made an interactive application
of the László Arany’s folk tale
adaptation, with a narrative
supported by manually drawn
visual elements, which is used
today by thousands worldwide.
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BAO BAO
KAPSZULAKOLLEKCIÓ
–
BAO BAO
FUR CAPSULE
COLLECTION
–
Tervező Designer
NUBU
WWW.NUBU.HU

–

Gyártó Manufacturer
MIJU-TRADE KFT.

–

A NUBU kapszulakollekciója a busójárás tradicionális
jelmezeiből merít inspirációt.
A kollekció neve a busók által
mondogatott riogató hangutánzó szavakból formálódott.
A szőrme- és bőrintarziák
a busómaszkok formáit geometrikus mintákká egyszerűsítve
jelennek meg az öltözékeken.
A sorozat 2013-ban elnyerte
a „Gombold újra!” pályázat Oldhands kategóriájában a legjobb
öltözékkollekciónak járó díjat.

–

NUBU’s capsule collection takes
inspiration from the traditional
costumes of the carnival
called Busos’ walk. The name
of the collection comes from
the affrighting onomatopoeic
words chanted by busos. Fur
and leather inlays, simplifying
the shapes on buso masques
into geometric forms, appear
in the pieces of clothes. The
series was awarded the prize
for the best clothes collection
in the Oldhands category of the
‘Re-button it!’ (‘Gombold újra!’)
competition in 2013.

–

Fotó Photo

Máté Balázs
Gáspár Milán
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POPO KOLLEKCIÓ
–
POPO COLLECTION
–
Tervezők Designers

POPO,
MAGYAR RÉKA,
SCHULLER MÁRIA,
SÜMEGI RÉKA,
TEMESI APOLKA,
VÉRTESI BORBÁLA

–

A MOME textil szakos hallgatóinak POPO elnevezésű projektje
a 2013-as „Gombold újra!” pályázat keretében mutatkozott be.
Az öltözékkollekció inspirációs
forrása a hetvenes–nyolcvanas
éveket meghatározó farmer,
a szabadság és a szexualitás
szimbóluma. A kollekció mintáiban megjelenő Polski Fiat
a vasfüggöny mögött élők elvágyódását szimbolizálja. A POPO
öltözékeinek finom erotikája
a fenékre és a derékra helyezi
a fókuszt, a hetvenes évekre
jellemzően hangsúlyozva a női
test formáit.

–

The students from MOME’s
Textile Design Institute
introduced their POPO
project in the ‘Re-button it!’
(‘Gombold újra!’) competition
in 2013. The clothes collection
was inspired by the jeans,
a determining item in the 70s
and 80s and a symbol of freedom
and sexuality. The Polski Fiat car
appearing in the patterns in the
collection symbolises the longing
of people living behind the Iron
Curtain. The subtle eroticism
in POPO clothes draws attention
to the bottom and the waist,
to emphasize the shapes of
a female body as was typical
in the 70s.

–

Fotó Photo
Breur Lucas
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KIS HUNGARIKUMHATÁROZÓK
–
LITTLE
HUNGAROPEDIA
–
Tervező Designer
SZABÓ ZSÓFIA
WWW.SZABOZSOFIA.HU

–

Írók Writers
HANULA ZSOLT (BALATON),
ÁLDOZÓ KRISZTIÁN (PÁLINKA),
UGHY SZABINA (PIAC)

–

A „Kis Hungarikumhatározók”
sorozatának pamuttáskában
kapható illusztrált zsebkönyvei
helyi művészek tolmácsolásában, a hétköznapok szemszögéből mutatják be Magyarországot
és a nevezetes hungarikumokat. Az írók sajátos, szubjektív
szempontjaiknak megfelelően
humorral és iróniával közelítenek
az egyes témákhoz. A Balaton,
a Pálinka és a Piac című könyvecskéket felvonultató sorozat
folyamatosan bővül.

–

The illustrated pocket
books of the series ‘Little
Hungaropedia’, available in
cotton cases, with articles by
local artists, depict Hungary
and famous Hungaricums
from the viewpoint of everyday
life. The authors approach the
topics with a sense of humour
and irony corresponding to
their subjective perspectives.
The series, including booklets
called Balaton, Pálinka and
The Marketplace, is continuously
expanded with new pieces.

–

Fotó Photo

Oravecz István
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PAPR!KUM
FŰSZERMALOM
–
PAPR!KUM
SPICE MILL
–
Tervező Designer

TORONYI PÉTER,
TOPCREATION KFT.
WWW.TORONYI.COM,
WWW.PAPRIKUM.EU

–

Gyártó Manufacturer
GIA FORM KFT.

–

Toronyi Péter miskakancsó
formát idéző fűszermalma a tradicionális magyar paprikakultúra
előtt tiszteleg. A Papr!kum
különféle fűszerek őrlése mellett
a fűszertartó funkcióját is ellátja.
Az alumíniumötvözet testben
található rozsdamentesacél
golyó gondoskodik a fűszerek
porításáról. A Papr!kum elnyerte
a 2012-es Magyar Formatervezési Díj diák kategóriájának
különdíját, a csomagolása pedig
a 2013. évi Pakk csomagolástervezési pályázat 1. helyezését.

–

Péter Toronyi’s spice mill
reminding of the Hungarian
folk ‘Miska’ jug pays tribute to
traditional Hungarian paprika
culture. Besides grinding, milling
various spices, Papr!kum also
functions as a spice holder.
A stainless steel ball in the
aluminum alloy body is in place
to pulverise spices. Papr!kum
was awarded in 2012 the prize
in the student category of the
Hungarian Design Award, and
its packaging in 2013 the prize
of Pakk Award.

–
Fotó Photo
SOMNIUM Studio,
Kaczúr György
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A „BUDAPEST”
CIPŐMODELL
INNOVÁCIÓJA
–
THE INNOVATION
OF THE ‘BUDAPEST’
SHOE MODEL
–
Tervező Designer

BÁNSÁGI PETRA

–

Gyártó Manufacturer
VASS CIPŐ BUDAPEST

–

Bánsági Petrának a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemen
készült doktori mesterműve
hét-hét pár női és férficipő
evolúcióján keresztül mutatja
be a civilizált emberi láb változását a különböző életkorok
tükrében. A kutatás eredményeképp a „Budapest” modellhez
optimalizált kaptafarendszer
készült, mely a legnemesebb
alapanyagokból összeállított,
kizárólag kézi megmunkálású cipők készítését a változó
ergonómiai igények figyelembevételével teszi naprakésszé, így
tartva fenn a klasszikus értékek
és a hagyomány kontinuitását
az innováció segítségével.

–

Petra Bánsági’s work for her
doctoral degree at the MoholyNagy University of Art and Design
Budapest illustrates through
seven pair of men’s shoes and
seven pairs of women’s shoes
how civilised people’s feet change
throughout their lives. As a result
of the study, a series of shoe
lasts optimised to the ‘Budapest’
model were prepared that
updates the purely artisan way of
manufacturing shoes of the most
precious raw materials to meet
changing ergonomic demands,
thus sustaining the continuity of
classic values and traditions by
way of innovation.
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TÁLALÓRENDSZER
–
PRESENTATION
TRAY
–
Tervezők Designers

APLI DESIGN,
ZSABOKORSZKY LILI,
PÜSPÖKI APOR
WWW.APLIDESIGN.COM

–

Gyártó Manufacturer

APLI DESIGN, GM MŰVEK

–

Zsabokorszky Lili és Püspöki
Apor különleges tálalórendszere,
melyet a Bocuse d’Or szakácsverseny 2013-as döntőjére terveztek, a Rubik-kocka működési
elvére reflektál. Az ezüstözött
rozsdamentes acélból készült
tárgy dinamikáját az egyes négyzetlapok eltérő magassága adja.
Egy négyzetre egy típusú köret
kerül, így a tálaláskor megjelenő
különböző színű négyzetek a bűvös kocka szerkezetét idézik.

–

The presentation tray designed
by Lili Zsabokorszky and Apor
Püspöki for the Bocuse d’Or chef
competition final, 2013 reflects to
the principle of operation of the
Rubik cube. The different heights
of the various square plates
lend dynamics to the silvered
stainless steel object. One type
of garnish is supposed to go to
one certain square, and thus,
when the meal is presented,
the squares in different colours
remind you of the structure of the
Rubik cube.

–

Fotó Photo

Terei Miklós, Püspöki Apor
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MEGMUTASSAM
A BÉLYEGALBUMOMAT?
–
WANNA SEE
MY STAMP
COLLECTION?
–
Tervező Designer

GERA NOÉMI JEWELLERY
WWW.GERANOEMI.COM

–

Postai bélyegekkel elmesélt
történetek, asszociációk, gyerekkori ábrándok, kimerevített
pillanatok, elrejtett érzések
és emlékek elevenednek meg
Gera Noémi ékszerkollekciójában. A grafikai értéket hordozó
bélyegek ornamentikaként ékesítik, és üzenetekkel ruházzák fel
a darabokat a magyar kulturális
értékek beemelésével. A sorozat
ékszertestei a történetmesélés
kereteként szolgálnak.

–

Stories told with postal stamps,
associations, dreams from the
childhood, frozen moments,
hidden feelings and memories
come to life in Noémi Gera’s
collection of jewels. The stamps
carrying graphic value decorate
as ornaments, and attach
messages to the pieces, by
incorporating Hungarian cultural
values. The jewel parts of the
series serve as frameworks of
story-telling.

–

Fotó Photo

Gera Noémi
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HANUKA 21
GYERTYATARTÓ
–
HANUKA 21
CANDELABRUM
–
Tervező Designer

EIGHTDAYS DESIGN,
DARÁNYI ANDRÁS,
ÉGI MARCELL,
HAJDU ESZTER,
KECSKÉS ORSOLYA
WWW.EIGHT-DAYS.ORG

–

Gyártó Manufacturer
EIGHTDAYS DESIGN

–

A zsidó vallás hagyományos
tárgyi elemének újraértelme
zésével született meg az
EightDays D
 esign első munkája,
a Hanuka 21 gyertyatartó, amely
az ünnep nyolc napján túl kortárs
lakásdíszként is funkcionál.
A fából vagy betonból készült
tárgy szabályos oktaédert
formázó oldalai a nyolcnapos
ünnep egy-egy napját
szimbolizálják a megfelelő
számú gyertya elhelyezésével.

–

The candelabrum ‘Hanuka 21’,
the EightDays Design’s first
piece of work was created by
reinterpreting the traditional
tangible elements of Jewish
religion, functioning as
a contemporary home decor
beyond the eight days of the
Festival. Each side of the piece,
made of wood or concrete, forms
a regular octahedron, holding the
proper number of candles, each
symbolising one day of the
eight-day Festival.

–

Fotó Photo

Téglásy Zsuzsa
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STRUCT.ZINE
FANZINE
–
Tervező Designer
SIPOS BALÁZS
WWW.BEHANCE.NET/
SIPOSBALAZS

–

Kiadó Publisher
DRÓT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

–

A Struct.Zine tematikus megközelítésben, tanulmányokon,
cikkeken és grafikákon keresztül
mutatja be az épített környezet
és az urbanisztika összefüggéseit, életterünk struktúráit, s értelmezi ezek mindennapi életre
gyakorolt hatását rendszeresen
megjelenő fanzine formájában.
A témát újszerű formátumban
tárgyaló kiadvány kialakításának fontos szempontja volt
a gyártási költség optimalizálása.
A fanzine egyéniségét a hagyományostól eltérő formátum, az
aktuálisan feldolgozott témához
kapcsolódó hátoldali grafika,
valamint a megjelenésenként
eltérő tördelés adja.

–

The Struct.Zine uses a thematic
approach to demonstrate by
studies, articles and graphics
the correlation between built
environment and urbanism, the
structures of our living space,
and interprets their effects
on the everyday life in the
form of a regularly published
fanzine. In developing the
publication describing the
topic in a novel form, the
optimisation of production costs
was an important criteria. The
uniqueness of the fanzine comes
from the unconventional format,
a back page graphic related to
the topic discussed in the issue
and the different layout design in
every edition.

–

Fotó Photo

Sipos Balázs
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HEBRINTH
BETŰCSALÁD
–
HEBRINTH
FONT FAMILY
–
Tervező Designer

SZŐNYEI GYÖRGY
WWW.FONTFONT.COM/
FONTS/ARCHIAN

–

Szőnyei György betűcsaládját
az Izraeli Kulturális Intézet felkérésére mutatták be a 2013-as
Design Hét Budapest keretében.
A betűformák fontos egyedi
jellegzetessége a folyamatos
vonalra épülő szerkesztésmód.
Ahogyan a szemlélő végigköveti a megszakítás nélküli
vonalat, úgy merül el a forma és
a betű szépségében. A Hebrinth
betűcsalád tizenegy különféle
karakterből áll, amelyekben
a tradicionális Tóra-kézírásra
emlékeztető betűktől a kemény
geometriai alakzatokig számos
verziót találunk.

–

György Szőnyei’s font family
was presented at the 2013
Budapest Design Week at the
request of the Israeli Cultural
Institute. A unique feature of
the typeface is its layout built
on an uninterrupted line. As you
follow the continuous line, you
get enthralled by the beauty of
the shape and of the letters. The
Hebrinth font family is composed
of eleven different characters
among which you can find
a number of letters reminiscent
of traditional Torah longhand
to rigid geometric shapes.
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PANEL KOLLEKCIÓ
–
PANEL
COLLECTION
–
Tervező Designer

DORI TOMCSANYI
WWW.DORITOMCSANYI.COM

–

Tomcsányi Dóri „Gombold újra!”
pályázatra készített PANEL
kapszulakollekciója a hatvanas–
hetvenes évek lakótelepi életstílusából inspirálódik. Az öltözéksorozat finoman kidolgozott
részletei a tervező személyes
emlékeiből táplálkoznak – a régi
asztalterítők, a felejthetetlen
autóstáska és a panellakások
jellegzetes szobanövényeinek újraértelmezett kulturális olvasata
köszön vissza a kollekcióban.

–

Dóri Tomcsányi’s PANEL capsule
collection made for the ‘Rebutton it!’ (‘Gombold újra!’)
competition is inspired by the
lifestyle in housing estates
in the 60s and 70s. The subtly
elaborated details of the clothes
collection were inspired by the
designer’s personal memories—
cultural reinterpretations of old
tablecloths, of the unforgettable
motorist bag and of the typical
indoor plants from tower block
apartments are reflected in the
collection.

–

Fotó Photo
Móró Máté
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PÁRJÁT RITKÍTJA
–
SZUBJEKTÍV UNIVERZUMOK
–
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL
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UNPARALLELED
–
SUBJECTIVE UNIVERSES
–
TEXT: DÁNIEL KOVÁCS

–

–

Minden korszaknak megvannak a saját útjukat járó zsenijei.
Tehetségük makulátlan marad a kor kényszerű pecsétjétől,
személyiségük a Dalíra jellemző extravaganciától a kafkai
introvertáltságig hullámzik. Ott vannak az élet minden
területén, de követőket – épp szemléletmódjuk szigorúan
szubjektív mivolta okán – ritkán szereznek. Tartózkodnak
az általános igazságok megfogalmazásától, és figyelembe
vehetnek ugyan nemzetközi trendeket, azonban a munkájukon minden esetben átsüt, hogy határozottan és ha nem
is tévedhetetlenül, de magabiztosan a saját útjukat járják.
Hol kevésbé láthatóan, a kor trendjeivel szembeszállva, hol
a fősodor részeként – ahogyan a globalizmus kiüresedő
egyenformáitól megcsömörlött mában is.
Olyan individuális világok, egyéni látásmódok ezek, amelyek nem keresik a fogyasztó kegyeit. Nem alkalmazkodnak az igényekhez, hanem megteremtik őket maguknak.
Figyelmet követelnek. Ők a különcök, a besorolhatatlanok,
az excentrikusok és – még ha ez többnyire nem is látszik –
a magányosak. Ők azok, akik radikális reakciókat váltanak
ki, akiket csupán szeretni vagy utálni lehet. Akkor is, ha ők
csak az egyikre vágynak.
Egy darabot birtokolni ezeknek a tehetségeknek a tárgyiasulásából nekünk, a többieknek, akiknek a valódi
talentumot szűkebben mérték, az eredetiség mindennapi
placebóját jelenti. Ami ráadásul, esetenként, működik is.

Every era has its geniuses who make their own ways.
Their talent stays immaculate of stigmas forced on them
by the age, and their personalities can vary from Dalí’s
extravaganza to Kafka’s introversion. They are present in all
areas of life but, with the strictly subjective nature of their
approaches, they can rarely find followers. They restrain
from formulating general truths, and while they may
consider international trends, it always shines through their
work that they follow their own path in a determined and
if not an unerring but a confident manner. Sometimes less
visibly, confronting with the trends of the day, sometimes
as part of the main stream—as they do it today, jaded by
the meaningless uniformity of globalism.
They are such individual universes with genuine visions that
do not aspire for consumers’ favours. They do not conform
with demands but they create them for themselves. They
require attention. They are the oddballs, the unclassifiable,
the eccentrics and—even if it mostly does not seem—the
lonely ones. They trigger radical reactions, they are the
ones who you can only love or hate. Even if they only long
for one of these.
To the other people who are less provided with real talent,
possessing an objectified part of the gifted can represent
an everyday placebo of originality. Which, on the top of it, is
really effective at times.

Párját ritkítja Unparalleled

127

„EZ VAGYOK ÉN”
PLAKÁT
–
‘THIS IS ME’
POSTER
–
Tervező Designer
FILKEY ÁRON
WWW.ARONFILKEY.COM

–

A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem tipográfiai kurzusán, iskolai feladatként készült munka
szövege adott volt; a végeredményen a diákoknak a grafikai
tervezéshez való viszonyukat
kellett bemutatniuk. A szűk kivágatban, kevés színt használó képen egy dolgozószoba részletét
látjuk, ahol háromdimenziós tér
és nyomtatott, sík világ, digitális
technológia és kézi rajz mesteri
egészet képez.

–

The text of the piece prepared
as a home assignment for the
typography course at MoholyNagy University of Art and
Design Budapest was given; the
final deliverable was supposed
to demonstrate students’
relationship to graphic design.
The narrow section in the picture
using only a few colours shows
a detail of a study where 3D
space and printed, flat world,
digital technology and hand
drawing constitute a masterly
unity.

–

Fotó Photo
Móró Máté
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KAWARA SENBEI
CSOMAGOLÁS
TERV
–
KAWARA SENBEI
PACKAGING
DESIGN
–
Tervező Designer

KÖVECSES ANNA
WWW.BEHANCE.NET/
ANNAKOVECSES

–

Gyártó Manufacturer
KAWARA SENBEI
KEKSZMANUFAKTÚRA

KAWARA SENBEI COOKIE
FACTORY

–

A japán Setouchi régió 2013as művészeti triennáléjának
designpályázatán nyertes
koncepció, amelyből azóta
termék lett, egy hagyományos
édesség, a kawara senbei, azaz
„tetőcserép-sütemény” csomagolásának készült. A búzalisztből,
cukorból és tojásból álló, főleg az
idősebb hölgyek körében kedvelt
édesség puritánságára jól rímel
Kövecses jellegzetes, egyszerű
formákból és erős színekből
építkező, gyermekien bájos
vizuális világa.

–

Since it won the design
competition of the Art Triennale
of Setouchi region in Japan in
2013, the concept has grown into
a product used as packaging for
the traditional kawara senbei
or ‘roof tile cookie’. Kövecses’s
characteristic, childishly
charming visual world built
of simple shapes and intense
colours rhymes well with the
puritanism of the desert made
of wheat flour, sugar and eggs,
particularly popular among
elderly ladies.
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ÚJ VALLÁS 1.,
2014. ŐSZI–TÉLI
KOLLEKCIÓ
–
NEW RELIGION
NO. 1, 2014 A/W
COLLECTION
–
Tervező Designer
ABODI DÓRA
WWW.DORAABODI.COM

–

Fellini képi világa, az érett
reneszánsz és a memento mori
gondolata – sorolhatnánk
a kollekció inspirációforrásait.
Az önálló életet élő, tradicionális
szabásmintákat felidéző,
egyedi mintával nyomott
ruhadarabok mellett a kollekció
fő alkotóanyaga a fekete
bőr, kesztyű, csizma, nadrág
és felső formájában. A Twin
Unisus kiegészítők közül itt
a Carpathian Warrior / Phoenix
Egg táska látható.

–

Fellini’s imagery, High
Renaissance and the notion of
memento mori—and we could
continue to list the inspiration
sources of this collection.
Besides the clothes reminding
of traditional dress patterns but
printed with unique motifs, that
have their own lives, the primary
material of the collection is
black leather appearing in the
form of gloves, boots, trousers
and tops. Out of the Twin Unisus
accessories, the Carpathian
Warrior / Phoenix Egg bags can
be seen here.

–

Fotó Photo
Misetics Mátyás
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SZÖVEGKÉPKÍSÉRLETEK
–
TEXT-VISUALITY
EXPERIMENTS
–
Tervező Designer
ULRICH SÁRA
WWW.BEHANCE.NET/
ULRICHSARA

–

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen MA diplomamunkaként
készült kiadvány a posztmodernitás egyik alapművét, Italo
Calvino Ha egy téli éjszakán egy
utazó című regényét dolgozza
fel. Ahogyan Calvino a magányra
reflektál a művében, a főhős
szerepébe az Olvasót és Olvasónőt helyezve, úgy Ulrich
a tipográfia megjelenésének
szintjeit vizsgálja. E kalandos
úton eljut a „láthatatlanságtól”,
azaz az eredeti szöveg puszta
közvetítésétől annak vizuális interpretációján és illusztrációján
keresztül az önálló műalkotásként való értelmezésig.

–

The publication made as an MA
degree piece at the Moholy-Nagy
University of Art and Design
Budapest processes a basic
work of Postmodernism, Italo
Calvino’s novel If on a winter’s
night a traveler. In the same
way as Calvino reflects in his
novel to loneliness by placing
the reader and the girl reader
in protagonists’ roles, Ulrich
studies the levels of appearance
of typography. Along the
adventurous journey, she goes
from the ‘invisibility’, i.e. the pure
mediation of an original text
through its visual explanation
and illustration up to its
interpretation in the form of an
independent piece of art.

–

Fotó Photo

Szántói Lilla
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THE WITCH’S
TALE KOLLEKCIÓ,
THE DEMON BOX
TÁSKA
–
THE WITCH’S TALE
COLLECTION, THE
DEMON BOX BAG
–
Tervező Designer
MRS HERSKIN
WWW.MRSHERSKIN.COM

–

A Mrs Herskin 2010-ben
robbant be a divatvilágba; azóta
született három kollekciójuk
szürreális, sötét álomvilágokba
enged betekintést. A 2013.
december 13-án debütált The
Witch’s Tale kapszulakollekció
öt táskája: a Demon Box,
a Witches’ Sabbath, az Iron
Nose, a Flying Witch és a Devil
Rider öt képzeletbeli boszorkány
számára készült. A bizarr,
fémet és bőrt ötvöző, feketét
és aranyat kombináló darabok
mintha csak egy sosem létezett
rituálé fétisei lennének.

–

The Mrs Herskin burst into
the fashion world in 2010;
their collections made since
then allow insights into
surrealistic, dark dreamworlds.
Five bags of the Witch’s Tale
capsule collection debuted on
13 December 2013: the Demon
Box, the Witches’ Sabbath, the
Iron Nose, the Flying Witch and
the Devil Rider were made for
five imaginary witches. As if the
bizarre pieces combining metal
and leather, black and gold were
fetishes of a never existed ritual.

–

Fotó Photo
Krasznai Zoltán
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NYUGAT+ZOMBIK:
TRAGÉDIA
KÉPREGÉNY
–
NYUGAT+ZOMBIES:
TRAGEDY COMICS
–
Tervező Designer

CSEPELLA OLIVÉR

–

A képregény első, 32 oldalas
fejezete, a „Tragédia” a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében,
BA diplomamunkaként készült,
és a 20. század első felének meghatározó magyar irodalmi lapja,
a Nyugat szerzőinek kalandjait
ábrázolja a váratlan zombijárványtól sújtott Budapesten. A többszörösen abszurd alaphelyzet az
ép eszét megtartó értelmiség
és a destruktív tömeg összecsapásáról sárga-fekete képkockákban, Hannes van Döhren
reneszánsz antikvák ihlette Livory
fontjával képesül. Őrült beszéd,
de van benne rendszer.

–

The 32-page Chapter I ‘Tragedy’
of the comics Nyugat+Zombies
was made as a BA degree piece
at the Institute of Applied Arts of
the University of West Hungary,
and depicts the adventures of
authors of Nyugat, Hungary’s
leading literary periodical in the
first half of the 20th century, in
a Budapest stricken by zombie
epidemics. The multiply absurd
situation of the clash between
the intelligentsia that have kept
their sanity and the destructive
mob, gains a visual form in yellow
and black frames lettered with
Hannes van Döhren’s Livory fonts
inspired by the Renaissance
Antiqua typefaces. Though this be
madness, yet there is method in ’t.

–

Fotó Photo
Kelemen Richárd
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„LÁTVÁNYKONYHA”
PÁLYÁZAT,
COMPOSITE
PLAKÁT
–
‘OPEN KITCHEN’
COMPETITION,
COMPOSITE
POSTER
–
Tervező Designer

KOVÁCS MÓNIKA
WWW.BEHANCE.NET/
MONIKA-KOVACS

–

A plakát a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága
„Látványkonyha” pályázatára
született, megfelelve az erős
formai megkötéseknek (Nexa
Slab betűcsalád, adott színek
és formák). Az alkotás, azaz
a rendelkezésre álló alapanyagok engedélyezett praktikákkal
történő, egyedi feldolgozásának, átértelmezésének nyomon
követhető folyamata nemcsak
a pályázat, de az ábrázolás témája is. Vizuális nyelvezete ös�szetett, metaforikus, fókuszában
az alkotó emberrel és fiktív tereivel – a kreativitás helyszíneivel.

–

The poster was made for the
‘Open Kitchen’ competition of
the Society of Hungarian Graphic
Designers and Typographers,
conforming with strict formal
requirements (Nexa Slab font
type, predefined colours and
shapes). The creation, i.e. the
traceable process of subjectively
processing and reinterpreting
the available materials by
using permitted practices is the
subject both of the competition
and of the image itself. It uses
a complex, metaphoric visual
language, focusing on creative
people and their fictitious
spaces—or scenes of creativity.
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PUTTY GYŰRŰ
–
PUTTY RING
–
Tervező Designer
LŐRINCZ RÉKA
WWW.REKALORINCZ.COM

–

Tengeri szivacs? Vattacukor?
Lőrincz Réka előszeretettel
használ szokatlan anyagokat
és popkulturális hivatkozásokat
a munkáiban; a Putty gyűrű egy
játékboltban fellelt, ismeretlen
anyagú tárgyból készült, amelyet
az eladó azonosított a hangutánzó „putty” szóval. A válasz flegma, felületes jellege, banalitása
tökéletesen érződik a tárgyon is,
amely ezzel együtt is izgalmas
és kívánatos marad.

–

A sea sponge? A cotton candy?
Réka Lőrincz is fond of using
unconventional materials and
references from the pop culture
in her pieces of work; the Putty
ring was made of an object of
unknown material that she
found in a toy shop where the
salesman described it with
the onomatopoeic word ‘putty’
[pooty]. The casual, superficial
nature and banality of that
answer is perfectly perceptible
on the object which, at the
same time, remains exciting
and appealing.

–

Fotó Photo

Talabér Géza
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DIVERSIPLAY
BETŰTÍPUS
–
DIVERSIPLAY
TYPEFACE
–
Tervezők Designers
DÉRI ENIKŐ,
OLÁH PÁL
WWW.BEHANCE.NET/
ENIKODERI,
WWW.OLAHPAL.COM

–

A két tervezőgrafikus cím
betűje kimatikus kísérlet,
amely a tipográfia és a hangok
világa között teremt kapcsolatot.
A Diversiplay minden betűformájához egyedi hanginger kapcsolódik, a betűképek a tervezők
audioeffektekre adott, sajátos
válaszai. A szubjektív zenei vizualizációs eszköz eredménye egy
olyan ábécé, amely egymástól
teljesen eltérő formavilágú betűkből építkezik, mégis egységes
egészet képez.

–

The two graphic designers’
display type fonts are
a cymatic experiment to
create a connection between
typography and the world of
sounds. A unique sound stimulus
belongs to each font type of
Diversiplay; and the font images
are the designers’ subjective
replies to audio effects. This
subjective musical visualisation
tool produces an alphabet that
is built of letters of fully different
shapes and still constitutes one
coherent whole.

–

Fotó Photo
Kőhegyi László
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MOME
DIPLOMAKÖNYV,
2013
–
MOME
GRADUATION
BOOK, 2013
–
Tervezők Designers

DEMECZKY NÓRA,
VASS DÁVID
WWW.NORADEMECZKY.COM,
WWW.BEHANCE.NET/WASSSY

–

A kisméretű, puha kötésű
kiadvány a MOME 2013-as
diplomázóinak arcképcsarnoka.
A könyvecskét Demeczky Nóra
tervezte, a grafikai koncepció
Vass Dáviddal közös munkája,
míg a fényképeket az egyetemen oktató Kudász Gábor Arion
készítette. A neonszínekkel
bevilágított, néhol a felismerhetetlenségig elmosódó portrékat
Escher világát idéző grafikai
formák és fagylaltszínű felhők
teszik pszichedelikus kalanddá,
az egyszerű tartalmi koncepcióval együtt is megőrzésre
méltó objektummá.

–

This small-size volume in soft
cover is a gallery of MOME
graduates in 2013. The booklet
was designed by Nóra Demeczky,
the graphic concept was her
joint effort with Dávid Vass,
while the photos were taken by
Gábor Arion Kudász, a lecturer
at the university. The graphic
shapes evoking Escher’s world
and ice-cream-colour clouds
turn the unrecognizably blurred
portraits, illuminated with neon
colours, into a psychedelic
adventure and an object worth
safeguarding despite its simple
conceptual content.
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2025
CIPŐKONCEPT
–
2025
CONCEPT SHOE
–
Tervező Designer

TÓTH-KERN ENIKŐ
WWW.ANNY-TKE.TUMBLR.COM

–

A konceptuális alapon, egyedi
tárgyként készített cipő a 2025
sorozat egyik darabja. Az egyre
bővülő kollekció, amelynek
első két párja a Nero Homme
magazinnal kollaborációban készült, a hordhatóság
és a funkció megkérdőjelezését,
a szürreális és futurisztikus
látvány teremtését tűzte ki célul.
Mindezt, ahogyan arra a név is
utal, kilépve az idő és a trendek
keretei közül. Amellett, hogy
divatgegként értelmezhető, az
akár fegyverként is használható
tűsarkú elgondolkodtatóan erős
asszociációkat hordoz a nőiséggel kapcsolatban.

–

The shoe prepared as a unique
object on a conceptual basis is
a piece of the 2025 series. The
continuously growing collection,
the first pair of which was made
in collaboration with Nero
Homme magazine, set such
goals as to contest the suitability
for wearing and function and
to create a surrealistic and
futuristic sight. And it aims to
do all that, as the name refers
to it, by leaving the frameworks
of time and trends. While they
can be interpreted as a fashion
gag, the high heels, useable even
as a weapon, carry intriguingly
strong associations with feminity.

–

Fotó Photo
Dömölky Dániel
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ÁLLAT-E, VAGY SZERZET?
–
HATÁRÁTLÉPÉSEK, HIBRIDEK
–
SZÖVEG: HALASI RITA MÁRIA
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ANIMAL OR CREATURE?
–
CROSSOVER TENDENCIES, HYBRIDS
–
TEXT: RITA MÁRIA HALASI

–

–

A kortárs designt esztétikáját és morfológiáját tekintve is
egyfajta komplexitás jellemzi, s az alkotások értelmezése
sok esetben kihívást jelent még a szakemberek számára
is. Ez részint a globalizáció következménye (global mix),
részint az útkeresésből adódó folyamatos határátlépésekből fakad. Crossover műfajok jelennek meg, a tárgyak egyre
összetettebbek, egyszerre több síkon kommunikálnak,
többféle nyelvezetet és médiumot használnak, egyként tartoznak a digitális és az analóg világhoz, és a preindusztriális
kézművesmegoldások sokszor magas műszaki tartalommal ötvöződnek bennük, vagyis hibridek. Egyfajta manierizmusnak lehetünk tanúi, amely a design kommunikációs
erejének a növeléséből fakad. A designereka legszokatla
nabb területekről választanak anyagokat és technológiákat,
és multidiszciplináris szakértői teamek tagjai, ahol a legkülönfélébb tudományágak képviselőivel közösen kutatnak
új válaszok és megoldások után. Nem pusztán a design
egyes alkotói területeinek vált idejétmúlttá az anyagelvű
vagy szektorikus elkülönítése, de a design, a művészet,
a társadalom- és a természettudomány határai is feloldódni látszanak. Korunk designerének két vezérelve az interdiszciplináris gondolkodásmód és az integratív szemlélet.
A szinergiák eredményeként rá kell ébrednünk, hogy az
ember alkotta világ és a természet között sokkal több a hasonlóság, mint azt valaha is gondoltuk. A mesterségest és
az organikust, az élőt és az élettelent elválasztó határ mára
egyértelműen átléphetővé vált, csak tudjunk megbirkózni
azzal, ami a túloldalon vár!

Contemporary design is characterised by a kind of
complexity in terms of aesthetics and morphology, and
the interpretation of the works often poses a challenge
for experts as well. This is partly the consequence of
globalisation (global mix), partly the result of permanent
crossovers ensuing from pathfinding. Crossover
genres evolve, objects become increasingly complex,
communicating on multiple planes, using multiple
locutions and media, belonging to the digital and analogue
world at once, frequently amalgamating preindustrial
artisan solutions with cutting-edge technical content, in
other words: they are hybrids. One can witness a kind of
mannerism flowing from the increased communication
power of design. Designers pick materials and technologies
from the most peculiar fields, and are members of
multidisciplinary expert teams, where they seek new
answers and solutions in partnership with representatives
from diverse disciplines. Not only separation of the
individual creative areas of design by material or sector has
become obsolete, but the boundaries of design, art, society
and natural sciences also seem to dissolve. Designers of
this age are driven by two key principles: interdisciplinary
thinking and integrative approach. Synergies lead us
to realise that there are more similarities in the manmade world and nature than we have ever imagined.
The boundary between artificial and organic, living and
inanimate has clearly become something we can cross. We
only have to be ready to face whatever is on the other side.
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EMLÉKSZER
–
MEMORY STEEL
–
Tervező Designer

BÖRCSÖK ANNA
WWW.BORCSOKANNA.
BLOGSPOT.HU,
WWW.BEHANCE.NET/
BORCSOK_ANNA

–

Gyártó Manufacturer
PÁNCZÉL BT.

–

Börcsök Anna diplomamunkája
(MOME) egy olyan designtárgy,
funkcióját tekintve bross, amely
az Umberto Ecó-i értelemben
véve nyitott mű, üres helyeket
tartalmaz, s a felhasználó teljesíti ki a jelentését. Az Emlékszer
– alkotója értelmezése szerint –
egy üres foglalat, de a használat
következtében jellé válhat, üzenetet hordozhat. A szecessziós
vonalvezetésű, lézervágott,
rozsdamentesacél terítékek
felhajtva különböző tárgyak
megfogására alkalmasak. Egyedivé a beléjük kerülő emlék- vagy
talált tárgyak révén válnak, s mivel ezek a „betétek” folyamatosan cserélhetők, ezért próteuszi
alkatúak, vagyis alakváltók.

–

Anna Börcsök’s graduation work
(MOME) is a design object, which
is functionally a brooch. It is
an open work in Umberto Eco’s
sense; it has empty spaces, and
its meaning is completed by
the user. As described by the
artist, Memory Steel is an empty
setting, but its use will transform
it into a symbol, which may carry
a message. If folded out, the Art
Nouveau style laser cut stainless
steel enclosures may grip various
objects. It is the memorabilia or
object found that makes them
unique. Since the ‘inserts’ can be
replaced at any time, they have
a protean, or mutable character.

–

Fotó Photo

Ács Aliz, Oravecz István
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CSENDELEMEK
–
ELEMENTS OF
SILENCE
–
Tervező Designer
BÁRDY ANNA
WWW.ANNABARDY.COM

–

Az installációt és könyvet is
magában foglaló multimédiás
kísérlet a csend és a fehér fény
paradox természetét vizsgálja.
A több lépcsőben és különböző
médiumokon keresztül történő
átírás során az RGB spektrum
három felületen jelenik meg:
digitális kijelzőn, vízen keresztülvetítve és nyomtatásban.
Bárdy Anna diplomamunkájában
(MOME) a környezeti zajokból
egy szoftver segítségével először
kép készül, amelynek színmozgásait az installációba épített
monitoron keresztül figyelhetjük; majd a digitális fényből az
akvárium vizén mint prizmán
átvetítve analóg fény lesz, s
a fehér fényből szivárvány keletkezik. A könyvoldalakon egy John
Cage-zenemű tíz másodpercenként mentett screenshotjaival
találkozhatunk. A számos réteget
tartalmazó, végtelenül komplex
mű igazi crossover alkotás.

–

The multimedia experiment
comprising, amongst others,
an installation and a book is
an attempt to examine the
paradoxical nature of silence
and white light. After a gradual
conversion using various media,
the RGB spectrum is presented on
three different interfaces: digital
display, projected through water,
and printed out. The pages in the
book present the screenshots of
a John Cage’s composition saved
every ten seconds. The extremely
complex composition consisting
of several layers is a true
crossover work of art.

–

Fotó Photo

Szombat Éva
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UNDER
CONSTRUCTION
KOLLEKCIÓ
–
UNDER
CONSTRUCTION
COLLECTION
–
Tervező Designer
BENUS DÁNIEL
WWW.DANIELBENUS.COM

–

A képzőművészet és a divattervezés szinergiájára kitűnő példa
Benus Dániel op-art motívumokat használó férfiruha-kollekciója. Vasarely alkotásain keresztül
a mozgás optikai illúzióját éljük
át, illetve a 2D-s alakzatok 3D-s
tárgyak hatását keltik. Az új
médium új esztétikát eredményez. A ruhák esetében a precíz,
geometrikus részletek nagyvonalúan alakított sziluettekbe
komponálva, mintegy elnagyolt
keretben jelennek meg. A kontrasztot az anyagválasztás (gyapjú, lakkbőr, vastag táskavászon)
még tovább erősíti.

–

Incorporating op art patterns,
Dániel Benus’s men’s clothing
collection is an excellent
example for the synergy between
fine arts and fashion design.
Vasarely’s works both create
the optical illusion of motion,
and make 2D shapes look like
3D objects. The new medium
results in new aesthetics. For the
clothes, the exact geometrical
themes incorporated in
generously designed silhouettes
look as if they ware included in
rough frames. The contrast is
further enhanced through the
selection of the materials (wool,
patent leather, thick bag fabrics).

–

Fotó Photo

Viszlay Márk
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ENSO LÁMPA
–
ENSO LAMP
–
Tervezők Designers

LAOKOON DESIGN,
PIKA ZSOLT,
DR. SLEZSÁK ISTVÁN,
SZENTIRMAI-JOLY ZSUZSANNA
WWW.LAOKOON-CO.COM

–

Gyártó Manufacturer
PANGOLIN KFT.

–

Mintha egy organizmust látnánk,
medúzát, egzotikus virágot
vagy pikkelyekkel borított testet! Az Enso lámpa esetében
elmosódnak a természetes és
a mesterséges határai. Az alkotást a Szentirmai-Joly Zsuzsanna
által fejlesztett, úgynevezett
mozgó szövet teszi ennyire élővé
és dinamikussá. A lámpabura
anyaga kiterített állapotában
egy moduláris mátrix rendszerű,
speciálisan színezett műanyag
szövet. A formálható, többféleképp rögzíthető bura kézzel
készült üvegtestet ölel körbe,
amely LED-chipet, valamint a fényét felerősítő akrilrudat rejt.

–

As if you saw a living organism:
a medusa, exotic flower, or
a body covered by scales. Enso
lamps wash away the boundaries
between natural and artificial.
What makes the works so vivid
and dynamic is the so-called
movement fabric developed
by Zsuzsanna Szentirmai-Joly.
When unfolded, the lamp shade
is artificial fabric of a modular
matrix design with special
colouring. The shade, which can
be formed and fixed in various
ways, encloses a glass body
containing a LED chip and an
acrylic bar used to enhance the
emitted light.

–

Fotó Photo
Kudász Gábor Arion
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WEÖRES 100 –
A MEGMOZDULT
SZÓTÁR
–
WEÖRES 100:
WORDS STIRRED
–
Tervező Designer

MOME TECHLAB
TECHLAB.MOME.HU

–

A Petőfi Irodalmi Múzeum felkérésére, Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára készült
a MOME TechLab 11 interaktív
installációja. Modern interakciós technikák segítségével
a látogatók verset „öltögethetnek” a költő szavaiból, a hiányzó
kifejezésekkel „megfoltozhatják”
a költeményeket, vagy éppen
kavargó betűkből verssorokat
fújhatnak. A versek zeneiségét 3D nyomtatóval készült
vershengereken lehet kitapintani, a ritmusuk kikoppintható.
Weöres költészetének játékossága a legmodernebb technikák
és médiumok felhasználásával
elevenedik meg a látogatók számára. A tervezést interdiszciplináris csapat végezte, s benne
a MOME-hallgatók is jelentős
szerepet kaptak.

–

Upon request of Petőfi Literary
Museum, the eleven interactive
installations of MOME TechLab
was created to commemorate
the 100th birth anniversary
of Sándor Weöres. Using
state-of-the-art interactive
techniques, visitors can stitch
together poems from the poet’s
words, they can add missing
expressions to them, or form
lines from dancing letters by
blowing. The playfulness in
Weöres’s poetry is delivered
to the visitors using the latest
techniques and media. The
design work was carried out by
an interdisciplinary team, where
MOME students also played an
important role.
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BIO.DISPLAY
–
Tervező Designer
MARÓY ÁKOS
BIODISPLAY.TYRELL.HU

–

A mesterséges és a természeti világ, az élő és az élettelen
között közel sincs akkora különbség, mint gondolnánk. Maróy
Ákos (IT-szakember, programozó,
médiaművész) a leideni The Arts
& Genomics Center rezidens művészeként genetikailag módosított baktériumtörzsek millióiból
biokijelzőt konstruált. A kísérleti/
kutatási projektben a képernyőt élő organizmusok alkották,
a digitális pixelek szerepét UV
fényben fluoreszkáló baktériumok töltötték be, amelyek egy
módosított 3D nyomtató segítségével képesek számítógépen
megrajzolt ikonokat rekonstruálni. A biotechnológia jó pár éve
jelen van a design világában;
a designerek laboratóriumokba
költöznek, hogy a molekuláris
genetikával és a biológiával foglalkozó szakemberekkel együtt
alkossák meg a jövő tárgyait.

–

The difference between the
artificial and natural worlds,
and the living and inanimate
is far less than one would think.
As a resident artist at The Arts
& Genomics Center, Leiden,
Ákos Maróy (IT professional,
programmer, media artist)
created a bio-display from
millions of genetically modified
bacteria. In this experimental/
research project, a display was
created of living organisms,
digital pixels were bacteria
that became fluorescent when
exposed to UV light. Using a 3D
printer, this construction could
display icons designed on a PC.
Biotechnology has been around
in the world of design for several
years; designers often move to
laboratories to develop future
objects in cooperation with
experts in molecular genetics
and biology.
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ÉKÍTÉSZET
KOLLEKCIÓ
(LUCCA)
–
ÉKÍTÉSZET
COLLECTION
(LUCCA)
–
Tervező Designer

LENZSÉR-MEZEI KATA
WWW.LENZSERMEZEIKATA.
BLOGSPOT.HU

–

Gyártó Manufacturer
LENZSÉR-MEZEI KATA

–

Mint ahogy a névválasztása
is mutatja, ékszertervezés és
építészet kapcsolatát kutatta
Lenzsér-Mezei Kata építész,
aki kollekciója megvalósításához
kitanulta az ötvösszakmát is.
Milyen hatással lehet a város
és az épület az ékszerre? A hangulat, a szerkezeti konstrukció,
az anyaghasználat, az ornamentika és a forma egyaránt
ihlető szereppel bírhat. A luccai
főtér ortofotójára kiterített
nyakék felvéve gyűrűk sorozatává és karékké avanzsál. Vajon
mit gondolhatnak az Ékítészet
kollekciót látva a bútortervezést
gyakran kisépítészetként meghatározó szakemberek?

–

As reflected in the name, Kata
Lenzsér-Mezei, architect
addressed the connection
between jewellery design and
architecture. The atmosphere,
structural construction, material
use, ornaments and shapes may
equally have an inspirational
role. When worn, the necklace
spread over the orthophotograph
of the Central Square of
Lucca turns into a series of
rings and a bracelet. What
does the Ékítészet collection
suggest to professionals often
seeing furniture design as
small-scale architecture?
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PIXEL SZÉK
–
PIXEL CHAIR
–
Tervező Designer

VIDÓ NÓRI / VIDONORI
WWW.VIDONORI.COM

–

Gyártó Manufacturer
ENTER TEAM KFT.

–

Vidó Nóri az építészet felől közelít a bútortervezéshez. Extravagáns, egyedi szoborbútorként
realizált székei térbeli játékként
is értelmezhetők. A Pixel formaadása révén a digitális világban
gyökerezik, de anyaga (fa) és
technológiája (kézzel készült)
az analóg világhoz köti. A pixelek
ebben az esetben kilépnek
a képernyő síkjából, és valódi
testet öltenek; nem mások, mint
tömörbükk fakockák, amelyeket csapolással és ragasztással
kapcsoltak össze. A székben
megtestesülő médiumváltás
a digitális emigránsok (digital
immigrant) információt értelmező, adaptációs módszereivel
mutathat analógiákat.

–

Nóri Vidó approaches furniture
design from architecture.
Her chairs implemented as
extravagant, unique furniture
monuments can be interpreted
as 3D acts. Considering its
shaping, Pixel originates from
the digital world, however,
its material (wood) and the
technology applied (hand made)
connects it to the analogue
world. In this case, pixels escape
from the display plane, and take
actual shape; they are mere solid
beechwood cubes connected
using tap or glue joints. The
media change embodied by
the chair may show analogies
with the digital immigrants’
approaches to interpreting and
adapting information.

–

Fotó Photo

Tóth Barnabás
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JE SUIS BELLE,
2013. TAVASZI–
NYÁRI KOLLEKCIÓ
–
JE SUIS BELLE,
2013 S/S
COLLECTION
–
Tervező Designer
JE SUIS BELLE
WWW.JESUISBELLE.HU

–

Gyártó Manufacturer

JE SUIS BELLE

–

A Je Suis Belle tervezőcsapat
évről évre foglalkozik kortárs
képzőművészeti alkotások divatba történő átültetésével. Szűcs
Attila és Szőke Gábor Miklós
munkái után 2013-ban a New
Yorkban élő, magyar származású Rita Ackermannra esett
a választásuk, akinek legjelentősebb festményét, a Candymant
használták fel tavaszi–nyári
kollekciójukban. A műalkotás
digitális nyomással került fel az
alapanyagra, s a kép egysége
érdekében a designereka nagyvonalú formaalakítást választva próbálták minél kevesebb
szabással alakítani az egyes darabokat. Lendületes vonalaik és
merész megoldásaik ugyanakkor
felerősítették a festményből
áradó zaklatottságot.

–

From year to year, Je Suis Belle
designer team addresses the
incorporation of contemporary
works of art in fashion design.
They chose Rita Ackermann,
originally Hungarian artist now
living in New York, and her most
renowned painting, Candyman,
for their spring/summer
collection. The painting was
digitally printed on the base, and
to preserve the integrity of the
work, the designers decided to
apply large shapes in individual
parts, in order to insert the least
possible cuts.
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A ROMLÁS
VIRÁGAI ÉKSZERKOLLEKCIÓ
–
THE FLOWERS OF
EVIL JEWELLERY
COLLECTION
–
Tervező Designer
LŐRINCZ RÉKA
WWW.REKALORINCZ.COM

–

A kortárs magyar ékszertervezés
konceptuális, kísérleti irányát
Lőrincz Réka képviseli. Provokatív és banális anyagválasztásaival, valamint a popkultúra
irányában tett kirándulásaival
alapjaiban kérdőjelezi meg az
ékszerhez való viszonyunkat.
Az ékszertervezés és a képzőművészet – az ő esetében – nem
szektorikusan elkülöníthető
alkotói területek; határaik ös�szemosódnak. A romlás virágai
kollekció alaptémája a pénz
világa, a pénzhez való ambivalens viszonyunk és a virtuális
pénzzel, vagyis a bankkártyával
kapcsolatos hiedelmeink.

–

Lőrincz Réka represents the
conceptual, experimental trend
of contemporary Hungarian
jewellery design. With the
choice of provocative and
trivial materials, as well as her
excursions in the Pop culture,
she essentially questions our
approach to jewelleries. In her
case, jewellery design and fine
arts cannot be distinguished as
sectors, and the boundaries are
washed away. The basic theme
of the Flowers of Evil Collection
is the world of money, our
ambivalent approach to money,
and our beliefs related to virtual
money that is bank cards.

–

Fotó Photo

Talabér Géza
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CHROMOSONIC
TEXTIL INTERFACE
–
CHROMOSONIC
TEXTILE
INTERFACE
–
Tervező Designer

KÁRPÁTI JUDIT ESZTER
WWW.CHROMOSONIC.
TUMBLR.COM

–

Kárpáti Judit Eszter diplomamunkája (MOME) egy programozott, elektronikus, színváltós
textil interface. A kézzel szövött
textil struktúrájában integráltan
jelenik meg a digitális technológia, és a cross-platform helyzet
létrehozásával a textiltervezés
határai kitolódnak a digitális
médiumok világába. Az anyag
mintája hő hatására változik,
színt vált, előtűnik, felerősödik,
illetve elhalványul, a textil úgy
viselkedik, akár egy kaméleon.
A munkában a nyílt forráskódú
Arduino programot hőérzékeny
technológiával társították.

–

Eszter Judit Kárpáti’s graduation
work (MOME) comprises
a programmable colour-changing
electronic textile interface.
Digital technology appears
integrated in the structure of
the hand-woven textile, and
due to this cross-platform
implementation, the boundaries
of textile design extend to the
world of the digital media.
The fabric pattern and colours
change, when exposed to
heat; the black colour appears,
becomes more intense or dies
away, and the textile behaves
just like a chameleon. The open
source Arduino software was
combined in this work with
a heat sensitive technology.
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STARRY LIGHT
BY ANAGRAPHIC
LÁMPA
–
STARRY LIGHT
BY ANAGRAPHIC
LAMP
–
Tervezők Designers

FARKAS ANNA, BATISZ MIKLÓS,
ANAGRAPHIC
WWW.STARRYLIGHTLAMPS.COM,
WWW.ANAGRAPHIC.HU

–

Gyártó Manufacturer
LINE & MORE

–

Csillagászat és design, high-tech
és low-tech társítása nyomán
válik a Starry Light komplex
élménnyé. Farkas Anna és Batisz
Miklós közös ötlete 2013-ban
prototípusból termékké érett.
A lámpa amellett, hogy helyi
megvilágításként szolgál, egyúttal az éjszakai égbolt csillagrendszereit is a falainkra varázsolja.
Speciális fejlesztésű LED fényforrásának köszönhetően lefelé
és felfelé más-más irányú és
erősségű fényt bocsát ki. A kézi
munkával, prémiumminőségben
készült világítótesteket számozással és szignóval látják el.

–

The matching of astronomy and
design, high-tech and lowtech makes the Starry Light
a complex experience. Based on
a prototype, the idea developed
jointly by Anna Farkas and Miklós
Batisz turned into a product in
2013. Besides providing local
lighting, the lamp also projects
the stellar systems in the
night sky on our walls. Due to
the special design LED source
of light, the light projected
upwards and downwards by the
device has different direction
and intensity. The hand-made,
premium quality lamps are serial
numbered and signed.
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BUDAPEST
WONDERGROUND
KOLLEKCIÓ
–
BUDAPEST
WONDERGROUND
COLLECTION
–
Tervező Designer

WONDERGROUND
WWW.FACEBOOK.COM/
BPWONDERGROUND

–

Az erősen printorientált Wonderground designteam 2013-ban
alakult, s első kollekciójukkal
a „Gombold újra!” pályázaton
debütáltak. Street wear férfiviseleteiket a főváros alatt húzódó
kristálybarlangok inspirálták.
A föld alatti kristályok zaklatott
szerkezete, szemet gyönyörködtető, erőteljes színekben pompázó világa printelt felületeken
jelenik meg, maximálisan dinamikusan, mikro- és makroléptékek váltogatásával. A titokzatos
bányamélyek hangulata és
a kristályok varázsereje egyaránt
ott lüktet ebben a geológiai ihletettségű, izgalmas kollekcióban.

–

The Wonderground design team
was established in 2013, and
they made their debut with
their first collection at the
‘Gombold újra!’ (‘Re-button it!’)
competition. Their men’s street
wear collection was inspired by
the crystal caves located under
Budapest. The hectic structure
of underground crystals, and
the intense coloured world
they create are recreated on
printed surfaces with maximum
dynamism, and alternating
macro and micro scaling.
The mysterious atmosphere of
deep mines, and the glamour
of the crystals pulsate in this
fascinating collection inspired
by geology.
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HANGÖLTÉS
PROJEKT
–
SOUNDWEAVING
PROJECT
–
Tervező Designer

SZIRMAY ZSANETT
WWW.BEHANCE.NET/
JEANETTESZIRMAY

–

Az évközi egyetemi feladatként
a MOME falai között megszületett projekt interdiszciplináris,
integratív szemléletű és egyben
kísérleti alkotás. A Hangöltés
lényege a lyukkártyás-zengőfésűs zenelejátszóra átírt, a magyar
népi hímzésekből ismert, tradicionális keresztszemes minta és
annak hangi leképzése. A zenedoboz szalagjaihoz a keresztszemes
mintát maga az alkotó, Szirmay
Zsanett lyukasztotta. A lyukszalag jelen esetben a kotta.A minták alapjául párnákon és ingeken
fellelhető, bukovinai székely,
kalotaszegi és magyarországi
népi hímzések szolgáltak. A hímzések a transzformáció során
lézervágott textilekké alakultak,
a keresztszemes minták pedig
dallammá. A Hangöltés minden
érzékszervre egyszerre hat, és
interakcióra invitál.

–

The project created at MOME as
part of a mid-year university work
is an interdisciplinary, integrative,
and also experimental piece.
The main idea behind the
Soundweaving Project is to take
a traditional cross-stitching
pattern from the Hungarian folk
embroidery, and to transform it
into sound by a punch card comb
music player. The cross-stitch
pattern of holes on the tape in
the musical box were punched
by the creator, Zsanett Szirmay.
In this case, the punched tape
acts as the score. As part of
the transformation, embroidery
patterns turned into lazer cut
textile pieces, and cross-stitched
patterns into melodies.
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VOLVOX I. NYAKÉK
–
VOLVOX I.
NECKLACE
–
Tervező Designer
VÉKONY FANNI
WWW.VEKONYFANNI.HU

–

Mikrobiológia és ékszertervezés ritkán találkozik egymással,
hacsak nem Vékony Fanni Volvox
kollekciójában. Zöld algákat
(lat. Volvox) ábrázoló mikrofotók
kerültek a nyakék belsejébe az
alkotó által kifejlesztett, speciális
laminálási eljárással. A laminált
lemezekből pedig az algák gömbtelepeit idéző, áttetsző, szinte
testetlen konstrukciókat hozott
létre a tervező. Az ékszer, bár
100%-ig műanyag, megtévesztően organikus hatást kelt, mintha
békapetéket vagy növényi
terméseket látnánk. A természet
alkotta és a mesterséges világ
határainak feloldása számos kortárs designert foglalkoztat.

–

Fanni Vékony’s Volvox collection
is a rate occasion, when
microbiology meets jewellery
design. Microphotographs of
green algae (Volvox in Latin) were
incorporated inside the necklace
through a special lamination
procedure developed by the
creator. Then, the laminated
plates were assembled to form
a translucent, merely ethereal
construction reminding of algae
balls. Though it is full plastic, the
jewel has a deceptively organic
look, as if it were frog-spawns
or plant produces. The boundary
between natural and artificial
is a popular topic among
contemporary designers.

–

Fotó Photo
Pecsics Mária
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MADZAGON SE LEHETNE
MEGTARTANI
–
KOZMOPOLITIZMUS
–
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

–

A vasfüggöny lebontásának apró, de fontos mozzanatát
jelentette, amikor 1988-ban bevezették Magyarországon
a bolygó összes országába érvényes világútlevelet. A meginduló Gorenje-turizmus, azaz a Bécsbe autózó hétvégi
bevásárlók rohama csakhamar átbukott Ausztrián, és
Nyugat-Európáig hömpölygött. A rendszerváltás után felnőtt generációk aligha tudják elképzelni a határok kinyitásának mámorát, az egyenrangúság és az egymásra találás
felszabadító érzését.
Számukra ugyanis természetes. Magyarország ma az
Európai Unió, a világ első számú gazdasági közösségének tagja; állampolgáraiként minden tekintetben élvezhetjük a globalizmus pozitív oldalát (is). A világ bármely
országába jogosultak vagyunk elutazni, és otthon érezni
magunkat. Az előbbit a politika, az utóbbit a globális fogyasztói társadalom teszi lehetővé. Mi több: a világhálónak
köszönhetően személyes jelenlét nélkül is kapcsolatba
léphetünk a Föld bolygó más polgáraival. A design ebben
a világban kultúrák és közösségek lingua francájaként működik, amely mindenki számára érthető és értelmezhető
hétköznapi tárgyakban manifesztálódik. És itt nem csupán
a multi-, sőt transznacionális brandek és vállalatok világára
érdemes gondolni. A multi- és transznacionális design
olyan univerzálisan, de legalábbis országhatárokon messze
túlmutató módon értelmezhető formakészlettel dolgozik,
amelyből egyedi értelmezési lehetőségek állíthatók össze.
Formáit, hangjait, betűit és elemeit mindannyian ismerjük
– a végeredmény mégis eredeti.
A lokalitás ebben az esetben nem eszköz, hanem megoldandó probléma; a munkák függetlenek saját születésük
kulturális és társadalmi kontextusától; kimondott vagy
kimondatlan, felvállalt vagy rejtett globális trendekhez
igazodnak. A tervezők pedig olyan egyéniségek, akiket,
ahogyan egy régi szólás mondja, madzagon sem lehetne
helyben tartani: ösztönösen vagy tanult módon, de világpolgárként mozognak a design univerzumában. Ma már
útlevél sem kell hozzá.
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THEY CANNOT BE KEPT
IN ONE PLACE ON A LEASH
–
COSMOPOLITISM
–
TEXT: DÁNIEL KOVÁCS

–

A minor, but remarkable measure associated with the fall of
the iron curtain was the introduction of the global passport
in Hungary in 1988, which was valid for all countries in the
world. The wave of the ‘Gorenje tourism’, the shopping
trips by car to Vienna soon extended beyond the Austrian
borders and reached proper Western Europe. It can be hard
for the generations coming after the change of the regime
to imagine the ecstasy the newly opened borders caused,
and the feeling of equality and rejoining each other.
For them, it is natural. Today, Hungary is a member of the
European Union, the world’s leading economic community;
as a citizen of the country, one may enjoy every positive
aspect of globalism (amongst others). We can travel to, and
feel like home in any country in the world. The former is
a political achievement, while the latter is made available
by the global consumer society. What is more, by virtue of
the Internet, we can reach anybody on Earth without even
being physically present. In this context, design acts as the
lingua franca between different cultures and communities
in the world, which can be understood and interpreted by
anyone and manifests itself in everyday objects. And one
should not contemplate only multi- or transnational brands
and companies here. The multi- or transnational design
uses a set of forms, whose interpretation is universal, but
at least exceeds any country border, which also enables the
creation of custom interpretations. We are all familiar with
its shapes, sounds, letters and elements, but the end result
is still original.
In this case, the local context is not a tool, but a problem
to resolve; works are independent from the cultural or
social context of their own creation, and they are aligned
to explicit or implied, evident or hidden global trends. In
the meantime, the designers are individuals, who cannot
be kept in one place on a leash; either instinctively, or
consciously, they move around the universe of design as
global citizens. And they do not need a passport for this
any more.
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KEPP
SHOWROOM,
X VANS,
2013. ŐSZI-TÉLI
KOLLEKCIÓ
–
2013 AW
COLLECTION
–
Tervező Designer

KEPP SHOWROOM
WWW.FACEBOOK.COM/
KEPPSHOWROOM

–

A 2009-ben egyetemi hallgatók
alapította KEPP Showroom mára
egységes és markánsan egyedi
vonalat képviselő stúdióvá nőtt.
A Vans cipőkhöz szabott őszi–téli
kollekciójuk a nagyvárosi nő rafináltan elegáns ruhatára és a téli
sportok eszközkészletének
sajátos határvidékére készült.
Minimalista darabjait az élénksárgával kombinált grafitszürke
dominálja; a matt neoprén anyagokkal kézi munkával készült
plexifelületek feleselnek.

–

Founded in 2009 by university
students, KEPP Showroom has
developed into a studio with
a characteristic and definitely
individual design line by now.
Their autumn/winter collection
is suited to Vans footwear, and
positioned at the borderline
between the wardrobe of an
elaborately elegant, metropolitan
woman, and the toolset designed
for winter sports. The dominant
colours on their minimalist
articles are bright yellow
combined with graphite grey;
they are contested by hand made
plexiglas surfaces incorporating
dull-finish neoprene materials.

–

Fotó Photo
Hencz Péter

160

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013 HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK

Madzagon se lehetne megtartani They Cannot be Kept in One Place on a Leash

161

PRĀN KOLLEKCIÓ
–
PRĀN COLLECTION
–
Tervező Designer

POSITION KOLLEKTÍVA
POSITION COLLECTIVE
WWW.POSITIONCOLLECTIVE.COM

–

Gyártó Manufacturer
POSITION TERVEZŐ KFT.

POSITION DESIGN LTD.

–

Az indiai kultúra ihletésében
készült, ülőbútorból és lámpa
családból álló Prān kollekció
legfontosabb jellemzője a flexibilitás: a személyre szabhatóság, illetve az egyes elemek
kombinálhatósága. A moduláris
elemekből felépülő szófánál
is erőteljesebben képviseli ezt
a lámpacsalád fémnyomott
elemrendszere. Tizenkét érett
föld- és fémszínben készült,
nyolcféle eleméből egyszerűen
előállítható akár ötven különféle lámpatest, így gyakorlatilag
bármilyen térbe és enteriőrbe
illeszkedhet.

–

Consisting of seating furniture
and a collection of lamps inspired
by the Indian culture, Prān
Collection is particularly designed
to provide flexibility, which
means customization options
and various combinations of the
individual elements. In addition
to the sofa of a modular design,
this is reflected even more by
the pressed metal elements
of the lamp family. As many
as fifty different lamps can be
produced easily out of the eight
components featuring twelve
mature earth and metallic tones,
thus enabling a perfect fit in
practically any space or interior.

–

Fotó Photo

Georgij Merjas
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WESTEINDE
BETŰCSALÁD
–
WESTEINDE
FONT FAMILY
–
Tervező Designer
KATYI ÁDÁM
WWW.ADAMKATYI.COM

–

Forgalmazó Distributor
HUNGARUMLAUT

–

A Westeinde ’nyugati vég’-et
jelent hollandul, Katyi Ádám
jelenlegi lakóhelyének nyelvén
– a „vég” persze attól is függ,
honnan nézzük. A sans-serif
betűcsalád, amely a hágai Királyi
Művészeti Akadémián készült
MA diplomamunkaként, innen
is, onnan is univerzális. Nem
véletlenül: kifejezetten annak
született. A különféle felhasználásra tervezett Caption, Text
és Display optikai méretek,
a Thintől a Heavyig terjedő vastagságok kialakítását technikai
és történeti kutatás előzte meg.

–

Westeinde means ‘West end’
in Dutch, with the Netherlands
being Ádám Katyi’s current
country of residence—and the
‘end’ is certainly subject to the
actual viewpont. The sans-serif
font family created at The Hague
Royal Academy of Art as part
of an MA thesis is universal
from any viewpoint. There is
no coincidence: it was made to
be universal. The optical sizes
Caption, Text and Display are
designed for different uses, and
the weights from Thin to Heavy
were preceded by extensive
technical and historical research.
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Y-SYSTEM
BÚTORCSALÁD
–
Y-SYSTEM
FURNITURE
–
Tervező Designer
JUHOS LEHEL
WWW.JUHOSLEHEL.COM

–

Gyártó Manufacturer

JUHOS DESIGN STUDIO

–

A három különféle méretű,
asztal, ülőbútor és polc ös�szeállításához alkalmas lábazati
alkatrészből álló család elemei
profilra hajlított acéllemezből
készülnek. Egyszerű, praktikus
és tartós formájuknak köszönhetően kül- és beltérbe, illetve
gyakorlatilag bármely enteriőrbe
illenek, a megfelelően kiválasztott bútorlapokkal – a karakteres
Y formának köszönhetően mégis
egységes családot alkotnak.
Csendes profizmusuk némiképp
a fémszerkezetgyártás fénykorát
idézi. Ha ezt Eiffel látná!

–

The members of the family
comprising leg parts of three
different sizes for stools, tables
and shelves are made of steel
sheets bent into profile. Due
to their simple, purposeful
and robust design, they fit
practically any context, both
outdoor and indoor, subject to
the proper selection of the panel
boards, while still reflecting
a uniform family built on the
Y-shape. The embodied modest
professionalism suggests the
golden age of metal structure
manufacturing. If only Eiffel
could see them!

–

Fotó Photo

Gönczöl Gergő
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ARABICA
KÁVÉSKÉSZLET
–
ARABICA
COFFEE SET
–
Tervező Designer

GYIMÓTHY GYÖRGY
WWW.ARTICA.HU

–

Az etióp eredetű Arabica a legelső termesztett kávéfajták közé
tartozik; íze lágyabb, édesebb
a többinél. A nevét viselő készlet
magas tűzön égetett porcelán
és polírozott rozsdamentes acél
első pillantásra meglepő, finoman posztmodern kombinációja,
egyben a tervező és a gyártó
mesterségbeli tudásának csalhatatlan bizonyítéka.

–

Originating from Ethiopia,
Arabica is one of first cultivated
coffee varieties; its taste is milder
and sweeter than the others’.
The set named after the plant
is a first surprising, exquisitely
Postmodern combination of high
temperature fired porcelain and
polished stainless steel clearly
demonstrating the professional
skills of the designer and the
manufacturer.
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VECTOR OLLÓ
–
VECTOR SCISSORS
–
Tervező Designer
FEKETE TAMÁS
WWW.BEHANCE.NET/
FEKETETAMAS

–

A Vector a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervezői
kurzusán, féléves feladatként
született. A kutatás–fejlesztés
célja olyan, „mellesleg” univerzálisan használható olló létrehozása volt, amellyel előrajzolás
vagy különösebb segédeszközök
nélkül lehet egyenesen vágni.
Az asztal széléhez illeszthető markolat, amely vezeti az
olló élét, az asztallap sarkánál
derékszögbe állított papír révén
teszi ezt lehetővé. A nyél formája
a vágott papír élétől is megóvja
a jobb kezet.

–

Vector was created as part of
a mid-year exercise at the Art
and Design Course of MoholyNagy University of Art and Design
Budapest. The purpose of the
research and development effort
was to create a pair of scissors
for universal use (ambitious
in itself) that enables cutting
straight lines without marking
or using any accessories. This is
achieved by fitting the handle to
the edge of the tabletop used for
guiding the blades, and adjusting
the paper sheet perpendicularly
at the table corner. The shape
of the handle also protects your
hand from the sharp edge of the
paper you cut.

–

Fotó Photo

Gosztom Gergő
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FUNDANGO,
2013. TÉLI
TECHNIKAI
KOLLEKCIÓ
–
FUNDANGO,
2013 WINTER
COLLECTION
–
Tervező Designer

CSILLAG KATALIN ZITA

–

Gyártó Manufacturer
FUNDANGO

–

A népszerű magyar technikai
és sportruházati márka számára
tervezett kollekció modelljei
a lehető legtágabb vásárlói kört
célozzák meg. Az egységes
megjelenés így különös kihívást
jelent, amit a márkának évek
óta dolgozó tervező úgy oldott
meg, hogy a hagyományosan
téli színeket és a legegyszerűbb,
klasszikus mintákat különböző
felületi struktúrákkal tette élőbbé. A csíkozást akvarelltechnikával ötvöző kabát a legsikeresebb
darabok közé tartozik.

–

The models of the collection
designed for the popular
Hungarian technical clothing
and sportswear brand target the
widest possible customer base.
Therefore, uniform appearance
is particularly challenging.
The designer engaged by the
company for years by now
achieved it by creating a modern
look combining traditional
winter shades and the simplest,
classical patterns with various
surface structures. The jacket
featuring a mix of stripes and
water colouring is considered one
of the most successful articles.

–

Fotó Photo

Csillag Katalin Zita

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013 HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK

Madzagon se lehetne megtartani They Cannot be Kept in One Place on a Leash

167

LESS FOTEL
–
LESS ARMCHAIR
–
Tervező Designer
JÓNÁS ATTILA
WWW.BEHANCE.NET/
JONASATTILA

–

Gyártó Manufacturer

STÍLUS FAIPARI KFT.

–

Jónás Attila a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem elsőéves
formatervező hallgatójaként vetette monitorra a modernizmus
örök érvényű közhelyét idéző
ülőbútort, és a koncepttel bronz
minősítést nyert az olasz
A’ Design Awardon. A 90 centiméteres oldalhosszúságú test
egyszerű kockának tűnik, amíg
bele nem ülünk. A memóriahabból készülő, elasztikus textillel
borított ülőfelületnek köszönhetően akkor hirtelen fotellé, azaz
mássá, ha nem épp többé lesz.

–

As a first year student at MoholyNagy University of Art and Design
Budapest, Attila Jónás designed
this seating as a reference to the
evergreen cliché of Modernism,
and the concept won the
bronze medal at the Italian
A’ Design Award. The body with
90 centimetre long edges seems
to be a simple cube, until you
sit on it. The seating surface
is made of memory foam and
covered with elastic textile fabric,
accordingly, it will suddenly
turn into an armchair; that is,
it will change, if not become
something more.

–

Fotó Photo
Marcell Benjamin
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MOME NYÍLT NAP,
2013, ARCULAT
–
MOME ‘OPEN DAY’
2013 IDENTITY
–
Tervezők Designers

DEMECZKY NÓRA,
FILKEY ÁRON
WWW.NORADEMECZKY.COM,
WWW.ARONFILKEY.COM

–

A Nyílt Nap hallgatói munkaként készült, költséghatékony,
informatív és esztétikus arculata
egyaránt szerephez jutott az
esemény kommunikációs
kampányában és a látogatók
helyszíni orientációjában. A fekete és fehér blokkok xeroxnyomtatóval készültek, a feliratokhoz
Steffen Sauerteig Typestart
betűcsaládját használták.
A kampányban megjelenő fehér
kesztyűs kezek, staffázsfigurák,
a felragasztott lapok visszahajló
sarkai személyes, spontán jelleget kölcsönöznek a képeknek.

–

Open Day Identity was created
as a university project. Its cost
effective, informative and visually
appealing design was exploited
in both the communication
of the event, and to navigate
visitors on the site. The black and
white blocks were made by Xerox
printing, and the texts featured
Steffen Sauerteig’s Typestart
font family. The white gloved
hands, staffage figures, sheets
with folding corners provided
a personal, spontaneous
character to the pictures.

–

Fotó Photo
Móró Máté, Gosztom Gergő,
Filkey Áron, Demeczky Nóra
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PHOENIX
KOLLEKCIÓ
–
PHOENIX
COLLECTION
–
Tervező Designer
ALMA ABONYI
WWWW.ALMAABONYI.COM

–

Az Alma Abonyi prémium kiegészítőmárka a 2013-as Design Hét
Budapest fesztiválon debütált,
a 13 darabból álló Phoenix táska
kollekcióval. A szobrászként
végzett designer olyan darabokat szeretett volna tervezni,
amelyek állandó társként kísérik
viselőjüket, akár egy életen
át. A formai és anyagi maradandóság a divatban szokatlan
alapanyagoknak, a szénszálas
szövetnek és az epoxigyantának
köszönhető, amelyek bőrrel és
szőrmével egészülnek ki.

–

The premium acessories brand,
Alma Abonyi made its debut at
Budapest Design Week, 2013
by introducing the thirteenpiece Phoenix Collection
of handbags. Graduated
as a sculptor, the designer
aspired to create articles that
constantly accompany their
holders, even throughout their
lives. The durability of the form
and material is attributable to
the use of raw materials rarely
occurring in the fashion industry:
carbon fabric and epoxy resin
complemented by leather and fur.

–

Fotó Photo
Mészáros Zsuzsanna
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MÖBIO LOOP
LÁMPA
–
MÖBIO LOOP
LAMP
–
Tervező Designer
BLUM & WOLF
WWW.PLUMO.HU

–

A Möbio lámpacsalád a stúdió
korábbi, nagy sikerű Plümó lámpáinak hagyományait folytatva
minimális anyag (ezúttal felületkezelt facsíkok) leleményes
formai felhasználásával (tekeréssel) készül. A Loop esetében
a bükkfa felületű lámpatestet
színes textilkábel egészíti
ki. A direkt fény és a felületen
átszűrődő diffúz fény, valamint
a szoborszerű lámpatest különleges hatású beltéri kiegészítőt
eredményez.

–

Built on the tradition of the
studio’s highly successful
former Plümó lamps, the Möbio
lamp range is made by applying
sophisticated design techniques
(twisting) to minimum material
quantities (surface treated
wood ribbons, in this case). For
Loop, coloured cloth covered
cable complements the
beechwood lamp shade. The
direct light and the stray light
filtered by the lamp surface,
together with the statue-like
lamp shade, result in a piece
of interior decoration with
stunning effect.
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ARMSTER2
KARTÁMASZ
–
ARMSTER2
ARMREST
–
Tervező Designer

CO&CO
DESIGNCOMMUNICATION KFT.
WWW.COANDCO.CC

–

Gyártó Manufacturer
RATI KFT.

–

Az innovatív autófelszereléseket
előállító magyar Rati Kft.
megbízásából készült termék
szinte észrevehetetlen, mégis
praktikus kiegészítő. Egy autó
belső tere minden ponton
átgondolt és a tökéletességig
tesztelt designerfeladat; ehhez
univerzális jellegű kiegészítőt tervezni precíziós kihívás.
A karfaként és tárolóként is
használható, kivehető övtáskával
bővített Armster2 tökéletesen
megfelel a minőségi és funkcionális elvárásoknak.

–

This product of the innovative
Hungarian car accessories
manufacturer Rati Kft. is an
almost imperceptible, but
practical accessory. Designing
the interior of a car is a task that
requires meticulously considered
planning and testing to
perfection. Designing a universal
accessory thereto is a challenge
in precision. Armster2, an
armrest and storage at the same
time, completed with a portable
pocket fully satisfies quality and
functional requirements.
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WAMSLER F-BOX
KANDALLÓKÁLYHA
–
WAMSLER F-BOX
STOVE
–
Tervező Designer
PÜSPÖKI APOR
WWW.APLIDESIGN.COM

–

Gyártó Manufacturer
WAMSLER SE

–

Valahol a hengeres fémkályhák és a nagymamák négylábú
sparheltjei között helyezkedik
el az F-Box. Nem véletlenül:
a Wamsler SE elődvállalata,
a salgótarjáni tűzhelygyár vagy
száz évig gyártotta mindkettőt,
az öntöttvas kedvező hővezető
képességeire alapozva. Ezzel
együtt az ugyancsak öntöttvas F-Box jóval több mint egy
felelevenített hagyomány: az
alkalmazott, innovatív műszaki
megoldások és a visszafogottan
elegáns, praktikus formavezetés
önértékén is designtárggyá avatja a beltéri látványtűzhelyet.

–

F-Box is positioned somewhere
between the cylindrical iron
furnace and four-legged stoves
our grandparents used. It is no
coincidence: the predecessor
of Wamsler SE is the stove
factory in Salgótarján that used
to manufacture both for some
hundred years exploiting the
excellent heat conductivity of
cast iron. The cast iron F-Box
is notwithstanding far more
than a tradition renewed; the
innovative technical solutions
applied, and the temperately
elegant, purposeful design
already make this spectacular
indoor stove a design object in its
own right.

–

Fotó Photo
Formanek Ferenc
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NOSIBOO
ORRSZÍVÓ
–
NOSIBOO NASAL
ASPIRATOR
–
Tervező Designer

CO&CO
DESIGNCOMMUNICATION KFT.
+ ATTRACK KFT.
WWW.COANDCO.CC,
WWW.ATTRACT.HU

–

Gyártó Manufacturer

ATTRACK KFT.

–

A Nosiboo orrszívó vákuumot
és légáramlást azonos időben,
szabályozható módon használva
tisztítja az orrot és az arcüreget.
Működése csendes, a külön szabadalmaztatott, a nyálkát tároló
és könnyen tisztítható Colibri
szívókának köszönhetően pedig
higiénikus is. A termék innovatív
műszaki tartalma és praktikusan
kedves, gyerekbarát megformálása 2014-ben Red Dot díjat
hozott a tervezőknek.

–

Nosiboo nasal aspirator cleans
the nose and facial cavity by
simultaneously using vacuum
and airflow in a controlled
manner. It operates quietly
and also hygienically, due to
the patented and easy to clean
Colibri nozzle used for holding
the nasal mucus. As a result of
the innovative technical solution
incorporated, as well as the
purposeful, but playful and
child-friendly appearance of the
product, the designers won the
Red Dot Award in 2014.
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DOBÓ KATA BY
REKAVAGO „011”
MODELL
–
DOBÓ KATA BY
REKAVAGO 011
–
Tervező Designer
REKAVAGO
WWW.REKAVAGO.COM

–

Gyártó Manufacturer
REKAVAGO

–

A közismert színésznővel, Dobó
Katával kollaborációban tervezett kollekció a nőies, kifinomult
eleganciát és a márkára jellemző
stílusjegyeket ötvözi. A Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemen
és a London College of Fashionben tanult tervező versenytáncosként szerzett tapasztalatait
is hasznosítja a cipők kialakításánál – így itt is. A képen látható,
platformos magas sarkú kecskebőrből készül, fekete és metálmálna színekben.

–

The collection designed in
collaboration with the noted
actress, Kata Dobó combines
sophisticated, feminine elegance
with the stylistic attributes
characteristic of the brand. After
her studies at Moholy-Nagy
University of Art and Design
Budapest and London College
of Fashion, the designer also
makes use of her experience as
a ballroom dancer in the design
of shoes—and in this case, too.
The platform high heels in the
picture are made of goat skin
in black and raspberry metal
colours.

–

Fotó Photo
Bartha Szilvia, Viszlay Márk
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CALIGO
BETŰTÍPUS
–
CALIGO TYPEFACE
–
Tervező Designer
JANCSÓ ÁRON
WWW.ARONJANCSO.COM

–

Forgalmazó Distributor

GESTALTEN FONTS

–

A Caligo (lat. ’sötétség’) formái
a művészi kézírás, a kalligráfia
hagyományain alapulnak,
a vágott hegyű tollal készült
betűrajzolatok lendületes ívein.
Markánsan elegáns, klasszikus
stílusához modern arányrendszer párosul. Az alap-címbetűkészletet ligatúrák és barokkosan
cirkalmas, díszített variánsok
egészítik ki.

–

The shapes of Caligo (Latin
for ‘darkness’) originate
in the tradition of artistic
handwriting, i.e. calligraphy
producing typefaces with
dynamic curves using a dip
pen. Its sharply elegant, classic
style is combined with modern
ratios. The basic title font is
complemented by ligatures
and sophisticated, decorative
Baroque variants.
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ANDA ANGEL,
2014. TAVASZI–
NYÁRI KOLLEKCIÓ
–
ANDA ANGEL, 2014
S/S COLLECTION
–
Tervező Designer
ANDA EMÍLIA
WWW.ANDAEMI.COM

–

Elemi tisztaság és légies össz
hatás: elnevezéséhez híven
ezek jellemzik az ANDA 2014-es
tavaszi–nyári street couture
kollekcióját. A tervező ezt
a lezserség és a tervezettség sajátos összhangjával: az oversize
darabok geometrikus szabásmintáival, a felületi struktúrák,
minták és színek átgondolt
változatosságával oldja meg.
Letisztult formavilága, eredetisége, újító ereje méltán avatta
a hazai szakma egyik meghatározó tervezőjévé. Több mint
tizenkét éve a párizsi Divathét
egyik legfontosabb kiállításán
mutatja be kollekcióit.

–

Elementary purity and ethereal
general impression: reflecting
the name, these are the
characteristics of the ANDA
2014 spring/summer street
couture collection. The designer
achieved the angelic effect
by creating a special harmony
between casualty and target
orientation, that is the oversize
pieces arranged in geometric
patterns, and the elaborate
variety of surface structures,
shapes and colours. The clean
silhouettes originality and power
of innovation have duly made
her one of the most decisive
designers of the profession in
Hungary. For more than twelve
years she has been showing
her collections at one of the
most important exhibitions of
the Paris Fashion Week.
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BETON
ÉTKÉSZLET
–
CONCRETE
TABLEWARE
–
Tervező Designer

VIDÓ NÓRI / VIDONORI
WWW.VIDONORI.COM

–

Az építész végzettségű, de népszerű gasztroblogot is író
designer beton étkészlete
a 2013-as Tent Londonon debütált. A szögletes-sarkos formájú,
ferde és lépcsőző síkokból
építkező objektek csak látszatra
térnek el a szokványostól – sem
súlyban, sem tisztíthatóságban
nem, moshatóak például gépben is. A nyersbeton tányérok
formája eltérő, de harmonikus;
egymásra reflektáló darabokból
álló családot képeznek.

–

Graduated as an architect, but
also maintaining a popular
gastroblog, the designer created
concrete tableware that made its
debut at Tent London 2013. The
objects featuring angular design
and sharp corners, and built from
diagonal and stepped planes
are unusual by sight only—they
are neither heavier, nor harder
to clean than conventional
tableware, you can even put
them in a dishwasher. The raw
concrete plates are different in
shape, still, together they form
a harmonious set comprising
inter-reflecting pieces.

–

Fotó Photo
Laki Eszter
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USE UNUSED,
2013. ŐSZI–TÉLI
KOLLEKCIÓ
–
USE UNUSED, 2013
A/W COLLECTION
–
Tervező Designer
USE UNUSED
WWW.USEUNUSED.COM

–

A nemzetközileg leginkább
sikeres magyar divatmárkák közé
tartozó USE unused évek óta
koncepciózusan építi egymásra
kollekcióit. A három tervezőnek
visszatérő inspirációt jelent
a képzőművészet, és nem riadnak meg a formabontó technológiai megoldásoktól sem. A 2013.
őszi–téli kollekcióban Tamara de
Lempicka segítségével idézik
meg az art deco emancipált,
határozott és kiforrott ízlésű
nőideálját. A technikai fricskát
ezúttal a bonyolult szabászati
megoldások mellett az ujjaknál
használt neoprén adja.

–

Being one of the most successful
Hungarian fashion brands on
an international level, USE
unused have consciously built
collections upon each other
for years by now. The three
designers are recurrently inspired
by fine arts and are keen to
use non-uniform technological
solutions. Assisted by Tamara de
Lempicka, they conjure up the
ideal woman of the Art Deco era
with her emancipated, definite
and mature style. Beyond the
sophisticated tailoring solutions,
the neoprene inserts used at
the sleeves constitute another
technical trick in this case.

–

Fotó Photo
Móró Máté
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DORI TOMCSÁNYI,
2013. TAVASZI–
NYÁRI KOLLEKCIÓ
–
DORI TOMCSÁNYI,
2013 S/S
COLLECTION
–
Tervező Designer

DORI TOMCSANYI
WWW.DORITOMCSANYI.COM

–

Tomcsányi Dóri 2013-as diploma
munkájában ételfogásokra
tervezett öltözékeket, de feldolgozta már a panel életérzését
is divatkollekcióban. Évek óta
épített márkájának kollekcióit is
a játékosság jellemzi: itt többek
között saját, pasztelles akvarellek kerültek az égszínkék, korallvagy púderszínekben pompázó
selymekre.

–

In her 2013 graduation work, Dóri
Tomcsányi designed clothing
inspired by meals; she even
had collections inspired by the
‘block of flats’ universe. The
collections produced by her own
brand for years by now are also
characterised by playfulness. In
this collection, azure, coral or
face-powder coloured silk fabrics
were used to host her own pastel
watercolour paintings.

–

Fotó Photo
Móró Máté
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JUJJ JEWELLERY,
OCTAVE KARKÖTŐ
–
JUJJ JEWELLERY,
OCTAVE BRACELET
–
Tervező Designer
JUHOS JANKA
WWW.JUHOSJANKA.COM

–

A JUJJ ékszereit a karakteres,
geometrikus, szinte építészi
formálás és a tiszta anyaghasználat jellemzi. A rózsaarany
és ezüst színben készülő Octave
karkötők piritkristályokra emlékeztető formái különösen akkor
erőteljesek, ha több darabot
látunk egymás mellett.

–

JUJJ jewellery is characterised by
strong, geometric, and almost
architectural shapes, as well as
an unmixed use of materials.
Octave bracelets are produced
in rose gold and silver shades,
and their profiles reminding of
pyrite crystals are particularly
impressive when several pieces
are put next to each other.

–

Fotó Photo

Gönczöl Gergő
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„TEDD, MERT KELL!”
(KAZINCZY)
–
DESIGNAKTIVIZMUS
–
SZÖVEG: SZENTPÉTERI MÁRTON
SZÓCIKKEK: HOFFMANN PETRA, KOVÁCS DÁNIEL

–

Guy Julier szerint a valódi designaktivizmus a neoliberális
paradigmában kiforrott designkultúrák azokkal szimbiózisban élő ellenkultúrájaként bontakozik ki a szemünk előtt,
s mint ilyen, az első igazi szellemi designmozgalom a radikális és antidesign tendenciák hetvenes évekbeli fellépése
óta. Ha tetszik, a designaktivizmus az igazi válasz a design
„filozófiai válságára” (Rachel Cooper), mely szerint a piaci
fundamentalizmus jegyében meghatározó kortárs design
kultúrák fogyasztásfétisükkel egy már középtávon is fenntarthatatlan világ működését szavatolják.
A designaktivizmus értelemszerűen számos tendenciát
ötvöz magába a Victor Papanek-i „tervezés a való világnak”
szemléletéből fogant, társadalmilag elkötelezett tervezéstől a lassú tervezésen, a befogadó egyetemes tervezésen
át az – Ursula Tischner szellemében a gazdasági, ökológiai
és társadalmi szempontokat együttesen kezelő – fenntartható tervezésig, hogy csak a legfontosabbak közül
említsünk néhányat. A designaktivizmus lényege szerint
nem a társadalmi, politikai vagy üzleti célú kommunikáció
és marketing mindig kívánatos arculatát biztosítja. Vagyis
nem a portékát kívánatosabbá tevő esztétikai sebészet,
hanem olyan designpolitika, amely a designt a világ megváltoztatásának eszközeként kezeli, mégpedig a lehető
legtágabb értelemben.
Tehát a designaktivizmus a designt nem a társadalom
politikai és üzleti természetű átesztétizálásának legjobb
módjaként alkalmazza – mint az olasz fasizmus nyomán
a totalitárius rendszerek tették, s ahogy a posztmodern
óta a tőke teszi a „diffúz esztétika” (Ernesto Francalanci)
segítségével a globális neoliberalizmus fogyasztói kultúrájában. A designaktivizmus éppen mindennek a szubverziójára törekszik! Ha tetszik, a Guy Debord által briliánsan
leírt „spektákulum társadalmának”, a globális fogyasztói
kultúrának a kritikáját nyújtja – szükségszerűen újbaloldali,
avagy ökoszociális politikai tendenciaként.
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“DO IT, FOR YOU MUST!”
(KAZINCZY)
–
DESIGN ACTIVISM
–
TEXT: MÁRTON SZENTPÉTERI
DESCRIPTIONS: PETRA HOFFMANN, DÁNIEL KOVÁCS

–

According to Guy Julier, real design activism blossoms
before our eyes as a counter-culture to, and lives in
symbiosis with, design cultures developed on the neoliberal
paradigm, and as such it is the first real intellectual
design movement since the appearance of radical and
anti-design trends in the seventies. If you like, design
activism is the real response to the “philosophical crisis”
of design (Rachel Cooper), in which, in the spirit of market
fundamentalism, determinant contemporary design
cultures, fetishizing consumption, warrant the operation of
a world unsustainable even in the medium term.
Logically, design activism combines several trends from the
socially responsible design derived from Victor Papanek’s
“design for the real world” approach through slow design
and inclusive design up to design for sustainability,
which considers economic, ecological and social aspects
collectively in Ursula Tischner’s spirit, just to name a few of
the key ones. Design activism, in essence, is not to provide
a corporate image or brand that social, political or business
communication and marketing find desirable at any time.
Or in other words, it is not aesthetic surgery aimed to make
goods appealing, but a design policy that treats design as
a means of changing the world in the broadest possible
sense of the word.
Consequently, design activism does not use design as
the best method to re-aestheticize society for political
or business interests—as totalitarian regimes on the
backtrail of Italian fascism did, and as capital has
done since the Postmodern by its “diffuse aesthetics”
(Ernesto Francalanci) in the consumer culture of global
Neoliberalism. Design activism strives exactly for the
subversion of it all. It provides, If you like, a criticism of the
“society of spectacles” brilliantly described by Guy Debord,
or of the global consumer culture—as a new left-wing or
eco-social political trend by its nature.
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HIC –
HUNGARIAN
IDENTITY
COLLECTION
–
Tervezők Designers
F. KOVÁCS ATTILA,
MEGYESI ZSUZSA
WWW.A-Z.EU.COM

–

Gyártó Manufacturer

A+Z DESIGN

–

Az A+Z Design Hungarian
Identity Collection elnevezésű
munkája design és művészet határterületén született.
A 2013-as Design Hét Budapest
keretében bemutatott kollekció
magyar népi bútorokat használ
vászonként, a rajtuk megjelenő
erőteljes szimbólumrendszer
a keresztény és zsidó kultúra
együttéléséről, egymást erősítő
kulturális hagyományairól mesél. A bútordarabok szegekkel való megbélyegzésének
erőteljes szimbolikája kulturális
örökségünk és nemzeti történelmünk kérdéseit járja körül.

–

The work of A+Z Design was
created under the name
Hungarian Identity Collection on
the borderline of design and arts.
The collection introduced as part
of Budapest Design Week in 2013
uses Hungarian folk furniture
as the canvas, and the set of
powerful symbols presented on
them tells about the coexistence
of the Christian and Jewish
cultures and their reciprocally
enhancing tradictions.
The powerful symbolism of
stigmatizing the pieces of
furniture with nails contemplate
topics related to our cultural
heritage and national history.

–

Fotó Photo

A+Z Design
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KARÁCSONYI
INSTALLÁCIÓ
SZÁNKÓKBÓL
–
CHRISTMAS
TREE MADE
OF SLEDGES
–
Tervező Designer
HELLO WOOD
WWW.HELLOWOOD.EU

–

A 2010-ben egyhetes nyári
alkotótáborként indult Hello
Wood mára önálló design
stúdióvá nőtte ki magát, amely
Magyarország legnépszerűbb,
nemzetközi építő- és művészeti
összejövetelét is működteti.
Működésükben fontos szerepet
kap a társadalmi felelősség kérdése. 2013 telén a Művészetek
Palotája előtt felállított, 11 méter
magas, vaslemez alappal stabilizált faszerkezetre 365 szánkóból
építettek karácsonyfát. Ezeket
az ünnep után a finanszírozó Telekom az SOS Gyermekfalu állami gondozott lakóinak juttatta el.

–

Started as a creative summer
camp in 2010, Hello Wood has
become an independent design
studio by now, which organises
the most popular international
architectural and arts event in
Hungary. Social responsibility
is key in their activities. In
the winter of 2013, they built
a Christmas tree of 365 sledges on
a 11 metre high wooden structure
fixed on an iron plate foundation
in front of the Palace of Arts. After
the celebration, Telekom as the
event’s sponsor gave the sledges
to the children in state care at
SOS Children’s Village.

–

Fotó Photo
Dömölky Dániel
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FONOTT ÜLŐHINTA
–
WICKER ROCKING
CHAIR
–
Tervező Designer

SZALKAI DANI, SZABADOS RITA,
NAGYMÁTÉ ESZTER
MISKOLCIAUTISTA.BLOGSPOT.HU,
MISKOLCIAUTISTA.TUMBLR.COM

–

Gyártó Manufacturer
MAACRAFT KÉZMŰVES
PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ
EMBEREKNEK

MAACRAFT HANDICRAFT
PROGRAMME FOR PEOPLE WITH
AUTISM

–

A Miskolci Autista Alapítvány
kraftműhelyében autizmussal
és fogyatékkal élő fiatalok készítenek designtárgyakat formatervezők vezetésével. A különleges
értékteremtő és fejlesztő program keretében a hagyományos
kézművestechnikák alkalmazásával készülő tárgykollekciók
napjaink tárgykultúrájának szellemében születnek, és tudatosan reflektálnak az autizmussal
élők sajátos világára. A foglalkoztatás fejleszti a fiatalok manuális és mentális képességeit,
s lehetőséget teremt számukra
betekinteni a munka világába.

–

At the craft workshop of
Miskolc Autistic Foundation
(Miskolci Autista Alapítvány),
young people with autism
or disabilities create design
objects under the supervision
of industrial designers. The
collections produced as part of
the development program with
special added value and using
traditional handicraft techniques
are created in the spirit of our
days’ object culture, and they
consciously reflect the special
world of people with autism.
The program serves to develop
the young people’s manual and
mental abilities, and enables
them to experience work.
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HELLO LAMP
POST
–
Tervezők Designers
PAN STUDIO,
TOM ARMITAGE,
GÁLIK GYÖRGYI
WWW.HELLOLAMPPOST.CO.UK

–

Gyártó Manufacturer
WATERSHED ARTS

–

A Hello Lamp Post a bristoli
Watershed kulturális központ
„Playable City” („Játékos város”)
elnevezésű pályázatára készült,
díjnyertes közösségépítő interaktív platform, mely az urbánus
környezetre, emlékekre és a városélményre épülve SMS-ekkel
létesít újfajta játékos kapcsolatot
az emberek között, köztéri bútorok infrastruktúráján keresztül.
A Hello Lamp Postot a londoni
Design Museum „Designs of the
Year 2014” díjra jelölte.

–

Hello Lamp Post is an awardwinning community building,
experimental platform created
for the first ‘Playable City’ award
organised by Watershed Culture
Centre, Bristol. The project gives
the opportunity to rediscover
your local environment and
share your memories. Hello
Lamp Post creates a playful,
novel connection between
people through SMSs and
the infrastructure of public
furniture. The project has been
nominated for the ‘Design of
the Year 2014’ award by Design
Museum in London.

–

Fotó Photo
PAN Studio
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„A TE HELYED,
A TE SIKERED!”
–
‘YOUR PLACE,
YOUR SUCCESS!’
–
Kezdeményező Idea

BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA ÉS DESIGN
TERMINÁL NEMZETI
KREATÍVIPARI KÖZPONT
WWW.DESIGNTERMINAL.HU

–

A „Rögtön jövök!” program
részeként megvalósult „A Te
helyed, a Te sikered!” kommunikációs kampány fiatal kreatív
alkotók ösztönzésének céljával
jött létre a Fővárosi Önkormányzat és a Design Terminál kezdeményezésére. Az akció keretében
sikeres fiatal vállalkozók portréival és bemutatkozóival bevont,
üresen álló belvárosi üzletek
portálüvegei kommunikálják
a lelkesítő üzenetet, mely szerint
jó ötletekkel és kitartással idehaza is van mód a boldogulásra.

–

Developed as part of the
‘Rögtön jövök!’ (‘Back soon’)
program, and initiated by the
Budapest Municipality and
Design Terminal, “A Te helyed,
a Te sikered!” (“Your place, Your
success!”) communications
campaign aims to encourage
young and creative artists. The
campaign uses the shopwindows
of abandoned downtown
shops display the portraits and
introductions of successful young
entrepreneurs to communicate
the message that you can also
thrive in Hungary with good ideas
and persistence.

–

Fotó Photo

Sebestyén László
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FELHŐ PROJEKT
–
CLOUD PROJECT
–
Tervező Designer
MOME ECOLAB
WWW.MOMEECOLAB.HU

–

A MOME EcoLab Felhő Projektje
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Bódva-völgyben mélyszegénységben élő gyerekek számára
létrehozott kreatív alkotóműhely.
A program keretében a gyerekek designerekkel, építészekkel,
fotósokkal, grafikusokkal, szociológusokkal és designmenedzserekkel közösen dolgoztak együtt.
Egy hónapon át mindennap
kémlelték az eget, hogy lerajzolják a legszebb felhőt. A rajzokból
és a kortárs szerzők írásaiból
született Felhő Könyv a későbbiekben felépülő Felhő Gyár
kiindulópontja, ahol a MOME
és a Bódvaszilvási Általános
Iskola közös designműhelye
valósul majd meg.

–

The Cloud Project of MOME
EcoLab comprises a creative
workshop for children living
in extreme poverty in Bódva
Valley, Borsod-Abaúj-Zemplén
County. In the program, children
collaborated with designers,
architects, photographers,
graphic artists, sociologists
and design managers. They
searched the sky every day
a whole month to spot and
draw the most beautiful cloud.
The drawings formed the basis
for the production of Cloud Book
(Felhő Könyv) collecting the
works of contemporary authors,
and was the starting point for
the subsequent Cloud Factory
(Felhő Gyár) aimed to host the
joint design workshop of MOME
and the Primary School
of Bódvaszilvás.

–

Fotó Photo
Kustos Nikolett
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CALTROPE,
ZÖLD CSIPKE
–
CALTROPE,
THE GREEN LACE
–
Tervező Designer
SZÖVETSÉG’39
WWW.SZOVETSEG39.HU

–

A CALTROPe seciális, kevert
összetételű betonelemekből
építkező modulrendszere organikus, természetközpontú módon
válaszol a tengerszint-emelkedéssel járó területvesztés okozta
kihívásra. A helyi anyagokat is
felhasználó betonelemek alkotta
csipkeszerű gátrendszer segíti
a mangrovék megtelepedését a szubtrópusi éghajlaton
fekvő folyók deltatorkolataiban,
fokozatosan beépülve a természetbe és az épített struktúrába,
így formálva hatékony védelmi
vonalat. A gátrendszer az ár
apályhoz igazodva részlegesen
avatkozik a táj képébe, és mi—
után funkcióját veszti, a talajba
épülve lebomlik.

–

The modules of CALTROPe
built on concrete blocks made
of special mixtures provide an
organic, nature oriented answer
to the challenge of losing land
due to the elevation of sea
levels. The lace-like system
of dams built from concrete
blocks incorporating local
materials promotes the spread
of mangrove species in the river
deltas of subtropical regions,
they gradually integrate with
the natural and developed
environment and provide
an effective line of defence.
Adjusted to the tidal flow, the
dam structure only partially
intervenes with the landscape
and, after having lost its
functionality, it is degraded and
absorbed by the soil.
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BUDAPEST
DESIGN MAP, 2013
–
Tervező Designer
JOSÉ SIMON
WWW.SIMONSAYS.HU

–

Kiadó Publisher

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI
HIVATALA
HUNGARIAN INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

–

Fejlesztő Develpoer
LOCATO

–

A Design Hét Budapest fesztivál
10 éves évfordulójára készült
el a Magyar Formatervezési
Tanács megbízásából a Budapest legfontosabb designlokációit összegyűjtő angol nyelvű
térkép nyomtatott formátumban és mobilalkalmazásként.
A hiánypótló gyűjtemény több
mint 130 budapesti üzletet,
galériát és múzeumot mutat
be tematizált rendszerben.
Az évről évre bővülő térkép célja
az volt, hogy könnyen használható formában hívja fel a figyelmet
a főváros designértékeire.

–

The English language map
presenting the key design
locations in Budapest, published
both in hardcopy form and
as a mobile app was created
under an assignment from
the Hungarian Design Council
for the 10th anniversary of the
Budapest Design Week. The
niche collection introduces
over 130 shops, galleries and
museums in Budapest in
a thematic system. The aim
of the periodically updated map
was to highlight the design
values of Budapest in a userfriendly format.

–

Fotó Photo

Vízkeleti Márton
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VOLT EGYSZER EGY
CSEPEL MŰVEK
–
REMEMBER THE
GOOD TIMES—
CSEPEL WORKS
–
Tervező Designer

SPACE, SZELECZKI ROZÁLIA
SPACE EXPLORERS OF THE
CONTINUOUS PRESENT
WWW.TGSPACE.NL,
WWW.POCKETGUIDEAPP.COM/
EN/CSEPEL

–

A SPACE és a PocketGuide
együttműködésében valósult
meg a Volt egyszer egy Csepel
Művek alkalmazás a REMEMBER THE GOOD TIMES sorozat
részeként, mely ipari műemlékek
elveszett közösségeit éleszti újra
különböző helyszíneken egy-egy
sétaelőadás erejéig. A PLACCC
Fesztivál és a Műhely Alapítvány
közreműködésével létrejött
applikáció hangjáték, archív
felvételek, filmhíradórészletek
és egykori dolgozókkal készült
interjúk felhasználásával teszi
élővé a múltat, emléket állítva
a Csepel Művek történetének.

–

As part of the REMEMBER
THE GOOD TIMES series, the
application Remember the
Good Times—Csepel Works
was realised jointly by SPACE
and PocketGuide. It aims to
revive the lost communities of
industrial monuments through
walking presentations at various
locations. The application
created in cooperation with
PLACCC Festival and Workshop
Foundation recalls the past by
presenting radio plays, historical
recordings, news coverages and
interviews with former employees,
thus creating a memory of the
history of Csepel Works.

–

Fotó Photo
Space
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CÓKMÓK
HÁTIZSÁK
–
CÓKMÓK
BACKPACK
–
Tervező Designer
KOVÁCS BORI
WWW.COKMOK.ORG,
WWW.BORIKOVACS.ALLYOU.NET

–

Gyártó Manufacturer
REHABIL KFT.

–

A CÓKMÓK nem egyszerű háti
zsák – Kovács Bori designprojektje komplex szolgáltatással
kiegészülve segíti a családokból
kiemelt, átmeneti otthonokban
élő gyerekek énképét és integrációját. A szerethető, személyes
tárgyak kis világa az állandóság
biztonságérzetét hivatott pótolni, mely sokszor elfér a CÓKMÓK
hátizsákból kialakítható kis
szekrényben. Egy CÓKMÓK
vásárlásakor valójában kettőt
veszünk, hátizsákunk párja
a Gyermekvédelmi Szakszolgálat
befogadóotthonában élő kisgyerekekhez kerül.

–

CÓKMÓK is not a simple
backpack. Bori Kovács’s design
project, with an added complex
service, fosters the self-image
and the integration of children
separated from the families
and living in temporary homes.
The little world of likable,
personal objects is intended
to substitute the feeling of
security created by the stability
of one’s environment, and
they often fit the little cabinet
formed from the CÓKMÓK
backpack. When purchasing
a CÓKMÓK, you actually buy two,
because the second backpack
is donated to small children
living in the home maintained
by the Child Protection Service
(Gyermekvédelmi Szakszolgálat).
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OPEN DOORS
PROJECT
–
Tervezők Designers

JEKLI ÁGNES,
HOSSZU ERZSÉBET,
DENDEL NIKOLETT
WWW.BEHANCE.NET/
AGNESJEKLI,
OPENDOORSHUNGARY.
BLOGSPOT.HU

–

Az Open Doors Hungary 2013 óta
működő projektjének keretében
Jekli Ágnes tervezőgrafikus,
Hosszu Erzsébet és Dendel
Nikolett építészek a design,
a vizuális kommunikáció és az
építészet eszközrendszerével
hoztak létre komplex programot a hazánkba felnőttkíséret
nélkül érkező menekült fiatalok
számára. A fiatalokat bevonó
tervezési folyamat eredményeként létrejött üzenőfal egyszerre
multifunkcionális játék, illetve
praktikus eszköz, mely a képi
kommunikáció segítségével
megkönnyíti a nyelvtanulást,
üzenetközvetítőként pedig közösségteremtő erővel bír.

–

In the project of Open Doors
Hungary ongoing since 2013,
graphic designer Ágnes Jekli,
in partnership with architects
Erzsébet Hosszu and Nikolett
Dendel, created a complex
program using design,
visual communications and
architecture as vehicles for
young immigrants, who land in
Hungary without adult company.
As a result of the design process
involving these young people,
a message board was created,
which is both a multifunctional
game and a practical tool; it
facilitates language learning
through visual communication,
and has community building
capacity as a messaging
platform.

MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013 HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK

„Tedd, mert kell!” (Kazinczy) “Do it, for you must!” (Kazinczy)

195

BIOBRIKETT
–
BIOMASS
BRIQUETTES
–
Gyártó Manufacturer

IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY,
FELDMÁR NÓRA
REAL PEARL FOUNDATION,
NORA FELDMAR
WWW.IGAZGYONGYALAPITVANY.HU

–

A Biobrikett program mezőgazdasági hulladékból és papírból emberi erővel előállított
speciális fűtőanyaga a mélyszegénységben élők számára nyújt
segítséget a drága fűtőanyag
alternatívájaként. A technológiát
Feldmár Nóra ipari ökológus
módszerével vezették be egy
bihari zsáktelepülésen az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő
programja keretében. A biobrikett előállítása beépült a településen élők nyári tevékenységébe,
a környezetbarát technológia
mára Magyarország több pontján meghonosodott.

–

As an alternative to expensive
fuels, Biomass Briquettes
project offers a special fuel
made from agricultural waste
and paper applying manpower
only to help people subsisting in
extreme poverty. The technology
was introduced in a so-called
dead-end village using the
method developed by industrial
ecologist Nóra Feldmár as part
of the ‘second chance’ program
organised by Igazgyöngy (Orient
Pearl) Foundation. The biomass
briquette production has been
integrated in the summer
activities of the village residents,
and the environment-friendly
technology has been adopted in
several places in Hungary.

–

Fotó Photo
Feldmár Nóra
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HEINRICH
ALKOTÓI SZINT
–
Tervező Designer

HEINRICH ALKOTÓI SZINT
HEINRICH STUDIOS
WWW.FACEBOOK.COM/
HEINRICH.ALKOTOISZINT

–

A Heinrich-ház első emeletén
rendezkedett be a Heinrich Alkotói Szint 15 műhellyel, 23 márkát
képviselő 31 alkotóval a belváros
szívében, az Iparművészeti Múzeummal szemben. A sokszínű,
fiatal kreatív közösség értéket
teremt és közvetít, a gyakorta
kooperációban alkotó tervezők
közös pop-up üzletek és műhelynapok keretében várják
egész évben a látogatókat.

–

With 15 workshops, and 31
artists representing 23 brands,
Heinrich Studios occupied the
first floor of Heinrich House in
the heart of the city just opposite
the Museum of Applied Arts.
The diverse, creative community
of young people produces
and communicates value.
The designers, who often work
in collaboration, accept visitors
in pop-up stores and open
workshops all through the year.

–

Fotó Photo
Pop Design
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444.HU ARCULAT
ÉS LAYOUT
–
DESIGN AND
LAYOUT OF 444.HU
–
Tervezők Designers
ILLÉS ETELE,
UJ PÉTER
WWW.444.HU

–

Kiadó Publisher
MAGYAR JETI ZRT.

–

Az Index designját is jegyző
Illés Etelének a 444.hu számára
készített arculatterve a megváltozott internetolvasási szokásokra reflektál – a hagyományos
hírportáloknál látványosabb,
átláthatóbb, szórakoztatóbb vizualitással tárgyal aktuálpolitikai
és kulturális témákat. Jól működő nemzetközi példák másolása
helyett saját szellemben megalkotott grafikai rendszere a trash
és a tech metszetében jött létre,
támogatva a portálon megjelenő
írások közvetlenebb, blogszerűbb hangvételét. A 444.hu
grafikai designja minden digitális platformon azonos vizuális
éleményt nyújt.

–

The graphic design created for
444.hu by Etele Illés, former
designer of Index, reflects the
shift in the reading behaviour
of Internet content—it reviews
current political and cultural
topics using more spectacular,
transparent and amusing visual
solutions than conventional
news portals. The innovative
graphical structure is created
independently, instead of
copying international best
practices, and is a mixture of
trash and tech, which supports
the informal, blog-like tone of
the portal. The graphic design
of 444.hu ensures the same
visual experience on every
digital platform.
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VEDD FEL
A FONALAT!
–
PICK UP THE
THREAD!
–
Tervező Designer

NÉPRAJZI MÚZEUM
MADOK-PROGRAM
& MOME TRANSFERLAB
MUSEUM OF ETHNOGRAPHY
MADOK PROGRAMME & MOME
TRANSFERLAB
WWW.FACEBOOK.COM/
MOMETRANSFERLAB

–

A Néprajzi Múzeum MaDok-
programja és a MOME
TransferLab közös szervezésében valósult meg A ryijy élő
hagyománya – Finn szőnyegek
egy magángyűjteményből című
kiállítás a Néprajzi Múzeumban
egy különleges „érzékösvény”
kialakításával. A tárlat keretében a hallgatók és a kutatók
metszéspontokat és átjárást
kerestek design és népművészet
között. A kiállítás az érzékek
megszólításával, az interakció
és a gyakorlati kooperáció biztosításával kínált közvetlenebb és
involválóbb múzeumi élményt.

–

Organised jointly by the MaDok
programme of the Museum
of Ethnography and MOME
TransferLab in the Museum
of Ethnography the exhibition
The Living Tradition of the Ryijy:
Finnish Carpets from a Private
Collection was realised through
the creation of a special ‘path
of senses’. The exhibition offered
a progressively informal and
involving museum experience
by triggering senses, and
encouraging interaction and
practical cooperation.

–

Fotó Photo
Kőhegyi Laci
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HOSSZÚLÉPÉS –
JÁRUNK?
–
LONG STEP—SHALL
WE GO OUT?
–
Tervező Designer

WWW.HOSSZULEPES.ORG

–

Budapesten is számos olyan
kezdeményezés indult el
a közelmúltban, amely a város
épített örökségén túl annak
alternatív, személyes oldalával foglalkozik, történeti vagy
szociális kutatásokra épülő
sétákon keresztül. A Hosszú
lépés ezek közül a kortárs témák
iránti érdeklődésével tűnik ki.
A Kreatív Budapest a startupok
és az innováció világába, a Pink
Budapest a város LMBTQ-történelmébe vezet be, de elindulhatunk velük a szocializmus
meghatározó kultúrkorifeusa,
Aczél György vagy a nemrég elhunyt zenész–zeneszerző, Cseh
Tamás nyomain is.

–

There have been a number of
initiatives in Budapest recently
that explore an alternative,
personal perspective of the city
beyond its architectural heritage
in the form of social research
based walking tours. Of these,
Hosszúlépés (Long Step) is of
particular importance, due to its
focus on contemporary topics.
Creative Budapest introduces
you to the world of startup
businesses and innovations,
while Pink Budapest presents the
city’s LMBTQ history. You can also
follow the routes on the traces
left by György Aczél, prominent
cultural leader in the Socialist era,
or Tamás Cseh, recently deceased
musician and composer.

–

Fotó Photo
Pozsonyi Roland
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KORRUPCIÓ
GERILLAKAMPÁNY
–
CORRUPTION
GUERRILLA
CAMPAIGN
–
Tervező Designer

TÓTH-RIDOVICS MÁTÉ,
SZÁSZ BARNA
WWW.FAKT13.COM,
WWW.KRETAKOR.EU

–

2013 leghatásosabb budapesti
gerillakampánya a független
Krétakör Korrupció című színházi
előadásához készült. A tűzfalakra, lakatlan üzletek kirakataira kihelyezett, óriásplakát
méretű falragaszok kontrasztos
fekete-fehér portréin színészek
foglalnak állást a korrupció
mellett, egy-egy erős mondattal
(„Van az a pénz!”, „Oldjuk meg
okosba’!”, „Einstand!”). Az akció
a közbeszéd tematizálását célozta meg; a konkrét összefüggést
a darabbal a kampányról cikkező
sajtó teremtette meg.

–

The most impressive guerrilla
campaign in Budapest in 2013
was created for the theatre play
Corruption by the independent
Krétakör. The giant poster size
bills posted on firewalls and
in the windows of abandoned
shops feature high contrast
black&white portraits of actors
arguing in favour of corruption
with effective statements
(“Make me an offer I can’t
refuse!”, “Let’s do it smart!”,
“Einstand!”). The campaign
focused on the theme of
common talk; actual link to the
play was created by the press
articles on the campaign.
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AUTISTIC ART,
SELYEMSÁL
KOLLEKCIÓ
–
AUTISTIC ART,
SILK SCARVES
COLLECTION
–
Tervező Designer
AUTISTIC ART
WWW.AUTISTICART.HU

–

Gyártó Manufacturer
MOSOLY OTTHON ALAPÍTVÁNY

–

2010-ben indult a Mosoly Otthon
Alapítvány művészeti projektje,
melynek keretében autizmussal
élők számára biztosítanak terápiás célú, fejlesztő művészeti
foglalkozásokat. Az alkotókörben született grafikákat Révész
Eszter textilművész ültette át
egy 14 darabból álló selyemsál-
kollekció formájába. A magas
minőségi igénnyel készült
sálkollekció a fogyatékkal élők
társadalmi megbecsültségéhez
kíván hozzájárulni, az alapítvány
tevékenysége és a termékekből
származó bevétel az autistaotthonok fennmaradását támogatja.

–

The arts project of Mosoly Otthon
Foundation was launched in 2010,
and as part of it, people with
autism are offered arts courses
for therapeutic and development
purposes. Eszter Révész,
textile designer incorporated
the drawings produced in the
creative group in a 14-piece silk
scarf collection. The intention
of the premium quality scarves
collection is to contribute to
the social recognition of people
with disabilities; the activity of
the foundation and all revenues
from their products support the
maintenance of autistic centres.

–

Fotó Photo
Klinszky Gábor
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DIYSIGNER
–
DIYSIGNER
–
Tervező Designer

KULTÚRGORILLA
WWW.KULTURGORILLA.HU

–

A 2013-as Design Hét Budapest
fesztiválon első alkalommal
vehettek részt az érdeklődők
a Kultúrgorilla „Do It Yourself!”
(„DIY”) workshopján, ahol
nyílt forráskódú tervek alapján
közösen építhettek meg egy
designbútort. A DIYsigner az
open design elvei mentén a demokratikus designban, a kollaboráció erejében és a közösségi
gondolkodásban rejlő értékeket
népszerűsíti, releváns alternatívát kínálva a tömegkultúra
fogyasztásorientált és tárgyhalmozó életmódjára.

–

Visitors of Budapest Design
Week had the opportunity
in 2013 for the first time to
participate in the DIY workshop
of Kultúrgorilla, where they could
jointly develop a piece of design
furniture using open source code
projects. In acknowledgement
of the principles of open
design, DIYsigner is intended to
promote the values carried by
democratic design, the power
of collaboration and community
thinking, offering a relevant
alternative for the consumption
oriented and objects hoarding
lifestyle typical of mass culture.

–

Fotó Photo

Zsupponits Anett
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DÍJAK, 2013
–
AWARDS, ����
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NEMZETKÖZI
DÍJAK
–
INTERNATIONAL
AWARDS

A’ Design

–

LESS ARMCHAIR

–

JÓNÁS ATTILA (MOME)

–

A’ Design Díj és Pályázat,
dekoratív tárgyak és
lakásfelszerelés kategória,
bronz A’ Design Díj

A’ Design Award and Competition,
decorative items and homeware
design category,
Bronze A’ Design Award

Good Design

–

KASSÁK MÚZEUM
ARCULATA
IDENTITY OF THE KASSÁK
MUSEUM

–

LEPSÉNYI IMRE

Blickfang

–

MOZGÓ SZÖVET
MOVEMENT FABRIC

–

LAOKOON DESIGN

–

Blickfang Design Díj, I. díj

Blickfang Design Award, 1st prize

–

Good Design Díj, Athenaeum–
Museum of Architecture and
Design, Chicago és European
Centre for Architecture, Art,
Design and Urban Studies

Good Design Award by
Athenaeum–Museum of
Architecture and Design,
Chicago, and European
Centre for Architecture, Art,
Design and Urban Studies
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Young Creative Chevrolet

–

Techtextil

–

WE HAVE OUR GOAL

–

TEXTILSTRUKTÚRÁK
A BIOMORF ÉPÍTÉSZET
SZÁMÁRA

GÁLVÖLGYI ANETT,
KORMOS ANNA ZSÓFIA,
MIOVÁC MÁRTON ZSOLT

–

Young Creative Chevrolet, divat
kategória, nemzetközi I. díj

Young Creative Chevrolet, fashion
category, international 1st prize

KALÁSZI BENJAMIN (MOME)

–

Young Creative Chevrolet,
grafika kategória, I. díj

Young Creative Chevrolet,
visual arts category, 1st prize

Young Creative Chevrolet, divat
kategória, II. díj

Young Creative Chevrolet,
fashion category, 2nd prize

TÓTH LILLA,
ZEMLYÁNSZKI GABRIELLA (DMA)

–

TEMESI APOLKA (MOME)

–

Techtextil-pályázat,
mikroépítészet kategória, II. díj

GOTTLIEB RÉKA (BKF)

–

TEXTILE STRUCTURES
FOR BIOMORPH
ARCHITECTURE

NYIRI ANNA (DMA)

–

Techtextil competition, micro
architecture category, 2nd prize

Young Creative Chevrolet,
grafika kategória, II. díj

Young Creative Chevrolet,
visual arts category, 2nd prize

METAMORFÓZIS
METAMORPHOSIS

–
PUSKÁS MARCELL (BKF)

SZABÓ RÉKA (BME)

BKV-Preis

–

POHÁRKÉSZLET
GLASS SET

–

HERTER KATALIN (MOME)

–

–

–

–

Young Creative Chevrolet,
fashion category, 3rd prize

Young Creative Chevrolet,
visual arts category, 3rd prize

Techtextil competition, micro
architecture category, 2nd prize

Bayerischer KunstgewerbeVerein Prize, special award

Young Creative Chevrolet,
divat kategória, III. díj

Young Creative Chevrolet,
grafika kategória, III. díj

Techtextil-pályázat,
mikroépítészet kategória, II. díj

Bayerischer KunstgewerbeVerein-díj, különdíj
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HAZAI DÍJAK
–
HUNGARIAN
AWARDS

Magyar Formatervezési Díj

–

DSI INHALO

–

CO&CO
DESIGNCOMMUNICATION KFT.,
COSOVAN ATTILA,
COSOVAN TAMÁS,
HOFFER GÁBOR,
HOSSZÚ GERGELY,
KAVALECZ ESZTER,
NAGY RICHÁRD,
ORAVECZ ANDRÁS,
SÜMEGI ÉVA

–

SALT PHARMA KFT.

–

FACES JÁTÉK
FACES GAME

–

BENEDEK ZSANETT,
LAKOS DÁNIEL

–

Magyar Formatervezési Díj,
terv kategória

Hungarian Design Award,
concept category

GIAFORM KFT.

–

Magyar Formatervezési Díj,
termék kategória

Hungarian Design Award,
product category

PETRA FÖLDI, 2012/2013,
ESŐKABÁT-KOLLEKCIÓ
PETRA FÖLDI, 2012/2013,
RAINCOAT COLLECTION

–

FÖLDI PETRA

A KISKAKAS GYÉMÁNT
FÉLKRAJCÁRJA
LITTLE ROOSTER’S
DIAMOND BUTTON

LIGHT ME LÁMPACSALÁD
LIGHT ME LAMP FAMILY

–

PAIS PANNI,
PÜSPÖK BALÁZS,
COSOVAN ATTILA

–

Magyar Formatervezési Díj,
diák kategória

Hungarian Design Award,
student category

–

RUTTKAY ZSÓFIA,
KARASZ DÁNIEL,
SZEPESI SZŰCS BARBARA

–

DORA KERÉKPÁROSBUKÓSISAK
DORA BICYCLE HELMET

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI
EGYETEM, KREATÍV
TECHNOLÓGIA LABOR

–

Magyar Formatervezési Díj,
vizuális kommunikáció kategória

Magyar Formatervezési Díj,
diák kategória

FILCZER BALÁZS (MOME)

–

–

–

Hungarian Design Award,
product category

Hungarian Design Award, visual
communication category

Hungarian Design Award,
student category

Magyar Formatervezési Díj,
termék kategória
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KIS
HUNGARIKUMHATÁROZÓK
LITTLE HUNGAROPEDIA
SERIES

STARRY LIGHT BY
ANAGRAPHIC, ARCULAT
STARRY LIGHT
BY ANAGRAPHIC,
BRAND IDENTITY

–

FARKAS ANNA

–

Magyar Formatervezési Díj,
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkárságának különdíja,
vizuális kommunikáció kategória

Hungarian Design Award, Special
Prize awarded by the State
Secretariat for Culture of the
Ministry of Human Resources,
visual communication category

–

XVIII. Országos
Tervezőgrafikai Biennálé

ÁLDOZÓ KRISZTIÁN,
SZABÓ ZSÓFIA,
HANULA ZSOLT,
UGHY SZABINA

18th National
Graphic Design Biennal

–

–

NAGY ÁRON (MKE)

Magyar Formatervezési Díj,
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Felsőoktatásért
Felelős Államtitkárságának
különdíja, diák kategória

Hungarian Design Award,
special prize awarded
by the State Secretariat
for Higher Education
of the Ministry of Human
Resources, student category

SHIN ÉTKEZŐGARNITÚRA
SHIN DINING SET

–

XVIII. Országos Tervezőgrafikai
Biennálé, Emberi Erőforrások
Minisztériumának díja

ZIGZA
BETONPADRENDSZER
ZIGZA CONCRETE BENCH
SYSTEM

–

PAUNOCH RENÁTA,
VARGA PÉTER ISTVÁN

JAT PROJEKT

–

–

GYIMÓTHY GYÖRGY

BALÁZS KLÁRA (MOME)

–

VPI BETONMANUFAKTÚRA,
VAJDA SZABOLCS,
VARGA PÉTER ISTVÁN

–
–

Magyar Formatervezési Díj,
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Felsőoktatásért
Felelős Államtitkárságának
különdíja, diák kategória

Hungarian Design Award, special
prize awarded by the State
Secretariat for Higher Education
of the Ministry of Human
Resources, student category

MOBILIA-ARTICA KFT.

–

Magyar Formatervezési Díj,
a Hipavilon Magyar Szellemi
Tulajdon Ügynökség Nonprofit
Kft. különdíja, terv kategória

XIII. KERÜLETI
KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

–

Hungarian Design Award, special
prize awarded by the Hipavilon
Hungarian Intellectual Property
Agency Nonprofit Ltd.,
concept category

–

18th National Graphic Design
Biennial, awarded by the Ministry
of Human Resources

GRYLLUS ÁBRIS (MOME)

–

XVIII. Országos Tervezőgrafikai
Biennálé, Emberi Erőforrások
Minisztériumának díja

18th National Graphic Design
Biennial, awarded by the Ministry
of Human Resources

LÁNG ANNA (MKE)

–

Magyar Formatervezési Díj,
a Magyar Formatervezési Tanács
különdíja, termék kategória

XVIII. Országos Tervezőgrafikai
Biennálé, Békéscsaba
Megyei Jogú Város
Önkormányzatának díja

Hungarian Design Award, special
prize awarded by the Hungarian
Design Council, product category

18th National Graphic Design
Biennial, Municipality
Award by Békéscsaba
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Graphifest

–

COMPOSITE

–

Cégér a jó bornak
Label for good wines

–

KOVÁCS MÓNIKA (MOME)

–

Graphifest–Matt-pályázat,
szakmai fődíj

Graphifest–Matt Contest, winner

EGY CSIPETNYI IRÓNIA
A PINCH OF IRONY

RUPPERT – CABERNET
FRANC, BORCÍMKE

DEMECZKY NÓRA (MOME)

RUPPERT, CABERNET
FRANC, WINE ETIQUETTE

–
CULINARIA

–

RIBA HILKA

–

Graphifest–Matt-pályázat,
különdíj

Graphifest–Matt Contest,
special award

LÁTVÁNYKONYHA
OPEN KITCHEN

–

SZEBENYI DÁVID (BKF)

–

Graphifest–Matt-pályázat,
különdíj

Graphifest–Matt Contest,
special award

WHAT YOU SEE
IS WHAT YOU GET

–

–

KÖZÖSSÉGI MEZŐ
GAZDÁLKODÁS KIADVÁNY
BOOK CONCEPT FOR
THE COMMUNITY
AGRICULTURE

–

Cégér a jó bornak, I. díj

GRAPHASEL
DESIGN STUDIO

–

Graphifest, Aranyrajzszög Díj,
„Az Év Grafikai Stúdiója” díj
Graphifest, Aranyrajzszög Prize,
Graphic Design Studio
of the Year Award

HASENSTAUB LÍVIA

–

Graphifest, Aranyrajzszög Díj,
„Az Év Pályakezdő
Tervezőgrafikusa” díj
Graphifest, Aranyrajzszög Prize,
Startup Graphic Artist
of the Year Award

Graphifest–Matt-pályázat,
különdíj

Graphifest, Aranyrajzszög Díj,
„Szuverén Tervezőgrafika” díj

KELLO IDENTITY
BERECZ ANDRÁS (MKE)

Label for good wines competition,
1st prize

ANONYM PINCE –
PINOT NOIR, BORCÍMKE
ANONYM CELLAR, PINOT
NOIR, WINE ETIQUETTE

–

KISS ZSOMBOR

JOSÉ SIMON

–

Graphifest, „Az utóbbi évek
tervezőgrafikai tevékenységéért”
járó Aranyrajzszög Díj

Graphifest–For recent
achievement in graphic design
Aranyrajzszög Award

KELLO-ARCULAT

–

Graphifest–Matt Contest,
special award

RADIMSZKY ANNA

–

Graphifest–Matt Contest,
special award

CSUPORT ANDREA,
DEMECZKY NÓRA,
HERR ÁGNES
(BKF, MOME)

–

–

Graphifest–Matt-pályázat,
különdíj

–

Cégér a jó bornak, II. díj

Label for good wines competition,
2nd prize

VÉCSEI PINCE –
SYRAH, BORCÍMKE
VÉCSEY CELLAR,
SYRAH, WINE ETIQUETTE

HIDDEN CHARACTERS,
NAGY DÁNIEL,
ORBÁN PÉTER

–

BKK Logótervezési pályázata,
I. díj

Cégér a jó bornak,
döntős, közönségdíj

BOGNÁR ENIKŐ

–

–

–

Graphifest, Aranyrajzszög Prize,
Sovereign Graphic Design Award

BKK Logo Design Competition,
1st prize

Label for good wines competition,
finalist, audience award
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13. ARC kiállítás

–

ROSSZ NEVELÉS
BAD EDUCATION

„Gombold újra!” (Közép-Európa)

–

‘Re-button it!’ (Central Europe)

–

FRENYÓ TEODÓRA

–

13. ARC kiállítás, I. díj

BAO BAO

13th ARC Exhibition, 1st prize

AZ NEM LEHET,
HOGY ANNYI...
‘IT CANNOT BE,
THAT ALL…’

–

KUN DÁVID,
SZABÓ ESZTER JUDIT

–

13. ARC kiállítás, II. díj

–
KÉZFOGÁS
HANDSHAKE

MISSING AGAIN

–

–

–

„Gombold újra!” (Közép-Európa),
Oldhands öltözék kategória, I. díj

FANISZLÓ ÁDÁM (BKF)

‘Re-button it!’ (Central Europe),
Oldhands clothing category,
1st prize

–

13. ARC kiállítás, HVG-különdíj

13th ARC Exhibition,
HVG special award

13th ARC Exhibition, 2nd prize

MÁR MEGINT HIÁNYZIK…

NUBU,
GARAM JUDIT,
HAJDU ANETT,
KOVÁCS ADÉL

FIGURIN

EGYEDÜL HAGYTAK
LEFT ALONE

–

–

MASAMOD,
ERDEI ILDIKÓ VIRÁG

–

DOBI NÓRA, GÁSPÁR ATTILA

–

„Gombold újra!” (Közép-Európa),
Oldhands kiegészítő kategória,
I. díj

13. ARC kiállítás, III. díj

13th ARC Exhibition,
audience award

‘Re-button it!’ (Central Europe),
Oldhands accessories category,
1st prize

–

13th ARC Exhibition, 3rd prize

ZSIDEK BARBARA (BKF)

13. ARC kiállítás, közönségdíj

BEDCLOTHES

–

INQ CONCEPT, CSÍK ORSOLYA

–

„Gombold újra!” (Közép-Európa),
Newcomer öltözék kategória,
I. díj
‘Re-button it!’ (Central Europe),
Newcomer clothing category,
1st prize

RENDSZER ÉS FORMA
STRUCTURE AND FORM

–

KOVÁCS ÁGNES (MOME)

–

„Gombold újra!” (Közép-Európa),
Newcomer kiegészítő kategória,
I. díj
‘Re-button it!’ (Central Europe),
Newcomer accessories category,
1st prize
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HALASI RITA MÁRIA
–
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(sz. 1972)

DESIGNSZAKÉRTŐ, KURÁTOR

RITA MÁRIA HALASI (b. 1972)
–
DESIGN EXPERT, CURATOR

–

–

A MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013
FŐSZERKESZTŐ–PROJEKTVEZETŐJE

EDITOR-IN-CHIEF AND PROJECT LEADER
OF THE HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK 2013

–

–

Az ELTE Bölcsészettudományi karán folytatott magyar–
esztétika szakos tanulmányaival egy időben kezdte pályáját
Magyarország első designmagazinjánál, az Atriumnál
1995-ben. 1998 és 2004 között a kétnyelvű magazin főszerkesztője volt. Ezzel párhuzamosan designszakkönyveket
fordított, szerkesztett és szaklektorált (például A vas
metamorfózisa, A loft, Design a 21. században, Design
kézikönyv, Képes bútor enciklopédia), továbbá nagyszabású
designkiállításokat és rendezvényeket szervezett. 2004-től
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hivatalos kiállítóhelye,
a Ponton Galéria igazgatója. Emellett az elmúlt tíz évben
rangos nemzetközi designfesztiválok hivatalos programjaként számos (vándor)kiállítást szervezett az egyetem
részére. Kurátorként és projektvezetőként részese a MOME
bel- és külföldön megvalósuló projektjeinek. 2008 és 2013
között a Design Hét Budapest fesztivál vezető kurátoraként
tevékenykedett. Nevéhez fűződik a fesztivál számos állandó programeleme és az eseménysor nemzetközivé tétele.
2011-től a Magyar Formatervezési Tanács tagja. Jelenleg
egyetemi megbízatásai mellett a a Vienna Design Week
magyar programsorán dolgozik mint kurátor, Magyarország
vendégország státuszához kapcsolódóan.

She began her career at Atrium, the first Hungarian design
periodical in 1995 parallel with her studies at the Hungarian–
Aesthetics Department of the ELTE Faculty of Arts. She
was the editor-in-chief of the bilingual periodical between
1998 and 2004. In addition, she translated, edited and
proofed professional literature and informative books (e.g.
Metamorphosis of iron, The loft, Design in the 21st century,
Design manual, Furniture World Styles) and organised
large-scale design exhibitions and events. Director of the
Ponton Gallery, the official exhibition site of Moholy-Nagy
University of Art and Design Budapest since 2004. In the
past ten years, she has organised numerous (travelling)
exhibitions for MOME as part of the official programme at
the most prominent design events and festivals. Rita was
involved in the national and international projects of MOME
as curator and project manager. She was the chief curator
of Budapest Design Week festival between 2008–2013. She
pushed to make the festival international and developed
several permanent programme elements. She’s been the
member of the Hungarian Design Council since 2011. In
addition to her position at the university, she is currently
working on programmes for Hungary as guest of honour
country at the Vienna Design Week as the curator of the
Hungarian presence in Vienna.

–

Fotó Photo
Emmer László
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HOFFMANN PETRA
–
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(sz. 1981)

DESIGNSZAKÉRTŐ, BLOGGER

PETRA HOFFMANN (b. 1981)
–
DESIGN EXPERT, BLOGGER

–

–

A MAGYAR DESIGN ÉVKÖNYV 2013
SZERKESZTŐJE ÉS PROJEKTMENEDZSERE

EDITOR AND PROJECT MANAGER
OF THE HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK 2013

–

–

A KREA Kortárs Művészeti Iskolában végzett lakberendezőként, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
művelődésszervezőként, 2013-ban pedig a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem design és művészetelmélet szakán
szerzett BA diplomát. 2010-ben alapította meg az egyik
legnépszerűbb hazai designtematikus blogot, a Stilblogot
(www.stilblog.hu). A 2013 őszén induló „Inspiráló Design
elmélet” programsorozat egyik ötletgazdája és főszervezője. Szakmai érdeklődésének középpontjában a szociálisan
érzékeny designterületek szerepelnek; a témának szentelt,
2014-ben napvilágot látott www.designforall.hu weboldalon a fenntartható tervezés és az inkluzív design szellemiségében született legkiemelkedőbb hazai és nemzetközi
példákat mutatja be. Jelenleg a MOME Designelmélet-
mesterképzés hallgatója.

She graduated from KREA School of Contemporary Arts as
an interior designer, later graduated from ELTE as cultural
event organiser, then gained her BA at the Department of
Art and Design History of Moholy-Nagy University of Art and
Design in 2013. Petra started Stilblog (www.stilblog.hu), one
of the most popular design themed blog in Hungary in 2010.
She was the innovator and key organiser of the programme
series ‘Inspiring Design Theory’ launched in autumn 2013.
She focuses her professional interest on socially sensitive
areas of design; www.designforall.hu, the website launched
in 2014 and dedicated to this theme showcases the best
Hungarian and international works produced in the spirit
of sustainable design and inclusive design. She is currently
going to the Design Theory master programme of MOME.
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KOVÁCS DÁNIEL (sz. 1983)
–
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, ÚJSÁGÍRÓ

–
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DÁNIEL KOVÁCS (b. 1983)
–
ART HISTORIAN, JOURNALIST

–

EDITOR OF THE HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK 2013

–

–

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a római 
La Sapienza Egyetemen tanult, majd diplomázását
követően a legolvasottabb magyar építészeti és designmagazinok közé sorolható www.hg.hu szerkesztője lett.
2009–2013 között a lap főszerkesztője. 2011-től a Kortárs
Építészeti Központ kuratóriumi tagja; 2011–2013 között
a CreativeMornings budapesti főszervezője. Elsősorban
az építészet, a design, a médiadesign és a tervezőgrafika
területén publikál; a tudományos ismeretterjesztés iránti
elkötelezettségét a szecessziós Budapestről írt könyve és
Wikipédia-szócikkei jelzik. 2014 februárjától a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemen dolgozik.

He studied at Eötvös Lóránd University (ELTE) and
The Sapienza University of Rome. After graduation,
he became the editor of www.hg.hu, the Hungarian
architecture and design magazine with the largest
reader base. He was editor-in-chief between 2009–2013.
He became member of the Board of Curators at the
Hungarian Contemporary Architecture Centre in 2011
and worked as the chief organiser of CreativeMornings
in Budapest between 2011–2013. He publishes primarily
in the fields of architecture, design, media design and
graphic design. His commitment to popular science is
demonstrated by his book on Art Nouveau Budapest
and his entries in Wikipedia. He began working
at MOME in February 2014.

–

Fotó Photo
Molnár Szabolcs
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SZENTPÉTERI MÁRTON (sz. 1973)
–
ESZMETÖRTÉNÉSZ, DESIGNKRITIKUS

–
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MÁRTON SZENTPÉTERI (b. 1973)
–
INTELLECTUAL HISTORIAN, DESIGN CRITIC

–

EDITOR OF THE HUNGARIAN DESIGN YEARBOOK 2013

–

–

1993-tól 2002-ig irodalomtudományt, nyelvészetet, esztétikát, filozófiatörténetet és történelemtudományt tanult az
ELTE-n, az Istituto Universitario Orientalén (ma: L’Univer
sità degli Studi di Napoli L’Orientale) és a Central European
Universityn. 2005-től 2009-ig az MTA ifjú kutatója (JRF),
2006-tól 2007-ig rezidens Mellon Fellow a Holland Királyi
Akadémián (NIAS, Wassenaar), a 2010/2011-es tanévben
pedig az Európai Bizottság Marie Curie Intra-European
Fellow-ja az Oxfordi Egyetemen, ahol egyúttal a Modern
European History Research Centre vendégkutatója és
a St Anne’s College Plumer Fellow-ja. Több önálló
monográfia szerzője (Egyetemes tudomány Erdélyben,
2008; Design és kultúra, 2010), számos designelméleti
antológia szerkesztője (Térpoétika, 2010; Narratív design,
2013). Szerkesztő munkatársa volt a Magyar Narancsnak
(2002–2006), az OCTOGON architecture&designnak (2002–
2005) és az Építészfórumnak (2005); jelenleg is szerkesztője a Helikonnak (MTA), az Obeliscusnak és a Disegnónak.
Az irodalomtudományok doktora (2005), egyetemi docens
(2008), designelméletből habilitált a MOME-n (2013).

He studied literature, linguistics, aesthetics, history of
philosophy and history at ELTE, L’Università degli Studi
di Napoli L’Orientale and the Central European University
between 1993–2002. Márton was a junior research fellow
(JRF) of the Hungarian Academy of Sciences (MTA) through
2005–2009, resident Mellon Fellow at the Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences—Netherlands Institute
for Advanced Study (NIAS, KNAW, Wassenaar) between
2006–2007, and the Marie Curie Intra-European Fellow of
the European Commission at the University of Oxford in
the 2010/2011 term, where he was also the senior visiting
research fellow of the Modern European History Research
Centre and the Plumer Fellow of St Anne’s College. He wrote
several monographs (Egyetemes tudomány Erdélyben /
J. H. Alsted and the Herborn Legacy in Transylvania, 2008
and Design és kultúra / Design and culture, 2010) and
edited numerous anthologies in design theory (Térpoétika
/ Poetics of Space, 2010 and Narratív design / Narrative
design, 2013). He was a contributing editor of Magyar
Narancs (2002–2006), OCTOGON architecture&design
(2002–2005) and Építészfórum (Architects’ Forum, 2005).
He is currently the editor of Helikon (MTA), Obeliscus, and
Disegno. PhD in Literary Studies (2005), tenured associate
professor in design culture at MOME (2008).
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