
� START – hangzott a 2017. évi Design Hét Bu da pest
hívószava. Ám ha belegondolunk, és végig nézzük a
2004-ben alapított rendezvény történe tét, akkor a re-
start kifejezés talán találóbb lett vol na, ugyanis a De -
sign Hét körül számos változás történt az idén. Rög -
tön az elsô, hogy a program sorozatot védnöklô és
finanszírozó Szellemi Tu laj don Nemzeti Hivatalának
élére új elnök került Łuszcz Viktor személyében. Va-
lamint igen meg határozó és markáns változásnak bi -
zonyult az is, hogy a Design Hét Budapest központi

esemé nye it (a Magyar Formatervezési Díj és a Design
Mana gement Díj 2017. évi díjazottjainak és kiállító i -
nak tárlatát, valamint a START – Elemi design / Ele -
men tal Design címû nyitókiállítást) a korábbi Erzsé -
bet téri és múzeumi helyszínek helyett a XI. kerületi
Sztregova utca 7. szám alatt található Artus Stú dió -
ban rendezték meg.

Az Artus Stúdió az egykori Villamos Erômû Ter ve-
zô és Szerelô Vállalat (Vertesz) gyár- és iroda épü le tei-
ben, tágas szerelôcsarnokaiban mûködik: kiál lí tó hely-
ként, mûteremként és közösségi tér ként egy aránt
funkcionál. E terekben kapott he lyet az idei dísz ven -
dég – Dánia – legrangosabb szakmai elismerésének
számító Danish Design Award ez évi díjazottjainak
alkotásaiból rendezett kiállítás is.

A Magyar Formatervezési Díj katalógusában1 Łuszcz
Viktor többek között a designerek és a de signt köz -
vetítô szakmai szervezetek felelôsségére, mintaadó te -
vékenységére hívta fel a figyelmet. „A fogyasztói igény,
illetve a szakmai szereplôket meg- és kikerülô termelés
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(Re)START
A Design Hét Budapest eseményei az Artus Stúdióban

Fejér Tamás, Kovács
Róbert, Molnár L. Péter,

Kovács Apor, Molnár
Ádám (Maform Kft.):

XBody Actiwave vezeték
nélküli okos fitnesz -
eszköz (meg rendelô:

XBody Hungary Kft.) /
Tamás Fejér, Róbert

Kovács, L. Péter
Molnár, Apor Kovács,

Ádám Molnár (Maform
Ltd.): XBody Actiwave –
smart wireless fitness
device (Client: XBody

Hungary Ltd.)

Fabricius-Nagy Emese: Táska, IORA moduláris rendszer /
Emese Fabricius-Nagy: Bag, IORA modular system
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egymás melletti sokszoros polifóniája nem feltétlenül áll
össze harmonikus egésszé. A nö vek vô sokszínûség szükség -
szerûen megnövelheti az igényt a fogyasztókban, hogy vi -
szonyítási pontokat keresse nek. Ilyen helyzetben megnô
azok felelôssége, akik szakmai felkészültséggel és hosszú
évek tapasztalatával tudnak iránymutatásul szolgálni. Az
értékteremtés sokszí nû sé gének növekedésével egyide jû leg
nô a Magyar For matervezési Díj odaítélôinek felelôssége
is, hogy lehe tôség szerint biztos érzékkel mutassanak fel
követendô példákat.”2 Ezekkel a szinte már Victor Pa -
panek-i gondolatokkal korrelálva,3 a tíz díjazott mun-
ka egyaránt szól a design életminôséget és a piaci
ver  senyképességet javító szerepérôl, a társadalom ér -
zékenyítésérôl, a befogadó tervezés (inclusive design)
fontosságáról, a környezetvédelemrôl és a fenntart -
ha tóságról.

Termék kategóriában az XBody Actiwave vezeték nél-
küli okos fitneszeszközt jutalmazta díjjal a bíráló bi zott -
ság, a sporteszközt a Maform designstúdió tervezte

újra egy, a piacon már létezô, a tested zés hez elekt ro -
mos impulzusokat használó rendszer kiegészítôje ként.
Az innovatív és kompakt eszköz feleslegessé teszi az
edzéshez eddig használt kábe leket, ezzel lehetôvé té -
ve a szabadabb mozgás él ményét. Termék kategóriá -
ban díjazták Pápai Lilla WYHOYS 2017/2018. ôszi–téli
kollekcióját is, amely olyan problémákra reflektál, mint
a környezet szennyezés vagy a divatipar okozta mun -
kaerô-ki zsákmányolás. A merinógyapjúból készült
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�

Pápai Lilla:
Merinógyapjú öltözék,
WYHOYS 2017/2018.

ôszi–téli kollekció.
Gyártók: WYHOYS,

Multifelt Factory Kft. /
Lilla Pápai:, WYHOYS

– 2017/2018 autumn-
winter merino wool

collection.
Manufacturers:

WYHOYS, Multifelt
Factory Ltd.

A Magyar Forma tervezési Díj és Design Management Díj 2017 kiállítása (részlet) /
Exhibition of the Hungarian Design Award and Design Management Award 2017

(exhibition view)
Artus Stúdió, Budapest, 2017 / Artus Studio, Budapest 
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öl tözé keket természetes festékekkel díszítô, fekete-
fehér minták Földünk vizeinek egyre súlyosabb olaj -
szennyezésére, ezáltal pedig az ökológiai kataszt ró -
fákra figyelmeztetnek.

Terv kategóriában ugyancsak két díjat osztottak ki
idén. Fabricius-Nagy Emese – 2016-ban már Moholy-
Nagy László Formatervezési Ösztön díj jal jutalma -
zott – IORA táskakollekciója, rendszerel vû, moduláris
felépítése mellett, formai igényes sé gével gyôzte meg
a bírálóbizottságot. A méhsejt alakú elemekbôl össze-
állítható táskát tulajdonosa a kedvének és szükségle té-
nek megfelelôen alakít hatja, ezáltal személyre szab va
a felhasználói él ményt. A SHOKA – amely szintén a
Maform Kft. pályamûve – egy multifunkcionális ke -

rékpáros ki egészítô, ami kifejezetten a városi bicikli sek-
nek ké szült. Lámpa, útvonalkövetô, csengô és lo pás -
gátló funkció egy letisztult megjelenésû, apró tárgy -
ban, melyet egy applikáció irányít.
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Szabó Levente, Polgárdi Ákos, VPI Betonmanufaktúra:
REFORM500 köztéri installáció. Gyártó: VPI Beton -

manufaktúra (megrendelô: Reformáció Emlékbizottság,
Emberi Erôforrások Minisztériuma) / Levente Szabó, 

Ákos Polgárdi, VPI Concrete Manufactory: REFORM500
public installation. Manufacturer: VPI Concrete Manufactory

(Client: Reformation Memorial Committee, 
Ministry of Human Capacities)

Balla Dóra: Kísérleti
mûvészkönyv (részlet),

HV_100 PROJEKT.
Gyártó: Elektroproduct

Nyomdaipari Kft. /
Dóra Balla: HV_100
PROJECT – typeface

design and project book
(detail). Manufacturer:

Elektroproduct 
Printing Co.
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A Vizuális kommunikáció kategóriában meg osz tott
díjat adtak ki, ráadásul mindkét pályamû egy-egy ju -
bileum alkalmából készült. A reformáció kezdetének
ötszázadik évfordulója hívta életre a REFORM500
köztéri installációt, amely Szabó Le vente és Polgárdi
Ákos munkája a budapesti Kál vin téren. Az utcabur -
kolatba simuló, finombeton térköveken olvasható idé-
zetek révén a járókelôk útjuk során megismer he tik a
reformációhoz kap csolódó legfontosabb gondolato -
kat. Az installáció részeként elhelyezett plasztikus
tér elemek pedig a reformáció ötszáz évének interak -
tív, felhaszná ló ba rát bemutatását segítik virtuális for -
mában. Balla Dóra tervezôgrafikus HV_100 projektje
a holland De Stijl mozgalom és folyóirat egyik vezetô
alak já nak, a magyar festô és formatervezô Huszár Vil-
mos munkásságának állít emléket egy kísérleti mû vész-
könyv formájában. A könyv a tervezô által konst ruált
száz betûtípust mutatja be, melyeket Huszár Vilmos
De Stijl-logóterve inspirált.

A Diák kategória díjazottja Vas Ádámnak, a Mo -
holy-Nagy Mûvészeti Egyetem hallgatójának Vital
nevû algatechnológiás beltéri légszûrôje lett. A már lé -

tezô technológiára építô koncepció a leve gôszennye -
zés problémájára kínál egy fenntart ha tó megoldást,
hiszen mûködése közben a légtisztító nem termel nem
lebomló melléktermékeket. A bírálóbizottság érté ke -
lésében – többek között – kiemelte a pályázó szociá -
lis és környezeti prob lé mákra érzékeny designkutatói
praxisát.

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma Kultú rá ért
Felelôs Államtitkárságának különdíját nyerte el a Per-
ceptual Thinkers 2018. tavasz–nyár ruhakol lekciója. A
különleges, taktilis anyagok, az elbújást, ölelést idézô
megoldások segítenek az autizmussal élô emberek spe-
ciális percepciójának megélésé ben, egyúttal a több -
ségi társadalom érzékenyítésében, hiszen a kollek ció
a befogadó tervezés kiváló pél dája, korábbi szériáját
2015-ben szintén különdíj jal jutalmazták. Szalkai Dá -
niel egykori diplomamun kája holisztikus designku ta -
tássá és projektté érett, amelyben immár társterve zô -
ként Merényi Zita és Szász Eszter is közremûkö dött.

A szociálisan érzékeny és elkötelezett tervezés, va -
lamint a Design for All integráló szemlélete jel lemzi
az Emberi Erôforrások Minisztériuma Ok ta tásért Fe-
lelôs Államtitkárságának különdíjával elismert, Orr
Péter tervezte, Tactilis nevû készség fejlesztô játékot. Az
írást és olvasást fejlesztô me móriajáték a befogadó
tervezés szellemében ké szült, megosztva a közös já -
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Orr Péter (Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, Budapest): Tactilis inkluzív design
memóriajáték-készlet / Péter Orr (Moholy-Nagy University of Art and Design,

Budapest): Tactilis – inclusive design memory game set

�

START – Elemi design
címû kiállítás (részlet).

Az elôtérben 
Németh Ninetta 

Zero Waste elnevezésû
esôkabát-kollekciójának

néhány darabja /
Exhibition START –

Elemental Design
(exhibition view). 

In the foreground: some
pieces of the raincoat
collection Zero Waste

by Ninetta Németh 
Artus Stúdió,

Budapest, 2017 /
Artus Studio,

Budapest, 2017
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ték és tanulás örömét vakok, gyengénlátók és látók
között.

A Magyar Formatervezési Tanács különdíjasa Lé -
vay Ariel Aurora asztala lett. A tömör tölgyfa lapból és
az oldható csomópontokkal kialakított szénacél lá bak-

ból álló asztal légies formájával, anyaghasz nála tá val
és különleges részletmeg oldá saival vívta ki a bí rá ló -
bizottság figyelmét.

Idén a Design Management Díjat a pécsi Zsol nay
Kulturális Negyedben mûködô Szilvio Kft. – HA -
MERLI / 1861 Kesztyûmanufaktúra nyerte el.

A 14. Design Hét Budapest nyitókiállítása dön tôen
pályakezdô tervezôk és induló vállalkozások munkáit
állította fókuszba a választott tematika, a bemutat ko -
zás, az elrajtolás, a START jegyében. Ugyanakkor az
Elemi design alcím arra utal, hogy a kurátorként meg -
jelölt szervezô projektstáb és a szakértôként felkért
Wesselényi-Garay Andor az alapelemek, a természe ti
erôforrások köré igye keztek csoportosítani a meghí -
vott alkotásokat. A tárlaton a levegô, a víz és a föld
témái mentén je lentek meg a tárgyak, azonban a tûz
valahogy ki maradt a koncepcióból. A válogatás a ko -
rábbi évek tematikáihoz viszonyítva érezhetôen hal -
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Merényi Zita, 
Szalkai Dániel, 
Szász Eszter: Öltözékek
autizmussal élôk
számára, Perceptual
Thinkers 2018.
tavasz–nyár kollekció.
Gyártó: Coil Budapest
(megrendelô: Miskolci
Autista Alapítvány) / 
Zita Merényi, 
Dániel Szalkai, 
Eszter Szász:
Perceptual Thinkers
2018 – spring-summer
collection for people
living with autism.
Manufacturer: 
Coil Budapest 
(Client: Miskolc Autism
Foundation)

�

Vas Ádám (Moholy-
Nagy Mûvészeti
Egyetem, Budapest):
Vital algatechnológiás
beltéri légszûrô / 
Ádám Vas (Moholy-
Nagy University of Art
and Design, Budapest):
Vital – indoor air filter
with alga technology 
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ványabb és zavarosabb képet mutat, amennyiben a ki -
állí tott munkák túlontúl vegyes merítést villan tot tak
fel. Egymás mellett szerepeltek a valóban innova tív,
problémaérzékeny tervek ugyanúgy, mint a design
elitista irányát képviselô, mûvészi értékkel bíró da ra -
bok is. Az elôbbiek szemléletes és közre adásra érde -
mes példái: az Ivócsap Projekt, amely nek mérnöki szer-
kezete képes a hazai tûzcsapokat ivókutakká alakí ta ni;
a Miskolci Autista Alapít vány és Szalkai Dániel for -
ma tervezô Maacraft Palántá zó és terápiás kertje; a Wire-

frame program áramfej lesz tô szélturbinái; az Elektro mos
szmog – Alternatív formaruha-kollekció, amely speciá -
lis, vörösréz be vonattal galvanizált textíliákkal óvja
viselôjét az elektromos berendezések negatív élettani
hatásai tól; a szabászati hulladékanyag nélkül, 100%-
ban újrahasznosított alapanyagból készülô Zero Waste
esôkabát-kollekció; vagy a Platio napelemes köztéri bur -
kolat.

Kérdésként merülhet fel: a cikk elején említett vál -
tozások milyen hatást értek el az újrastartol ta tott De-
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Magyar Formatervezési Díj 2017
TERMÉK KATEGÓRIA

XBody Actiwave 
vezeték nélküli okos fitneszeszköz

Alkotók: Fejér Tamás, Kovács Róbert, Molnár L.
Péter, Kovács Apor, Molnár Ádám (Maform Kft.)

Megrendelô: XBody Hungary Kft.
WYHOYS 2017/2018. ôszi–téli kollekció

Alkotó: Pápai Lilla
Gyártók: WYHOYS, Multifelt Factory Kft.

TERV KATEGÓRIA
IORA moduláris rendszer

Alkotó: Fabricius-Nagy Emese
SHOKA innovatív kerékpáros kiegészítô
Alkotók: Bálint Gábor, Fejér Tamás, 

Kovács Róbert, Molnár L. Péter (Maform Kft.)
Megrendelô: Shoka Kft.

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KATEGÓRIA –
MEGOSZTOTT DÍJ

REFORM500 köztéri installáció
Alkotók: Szabó Levente, Polgárdi Ákos, 

VPI Betonmanufaktúra
Megrendelô: Reformáció Emlékbizottság,

Emberi Erôforrások Minisztériuma
Gyártó: VPI Betonmanufaktúra

HV_100 PROJEKT betûtervezés és könyv
Alkotó: Balla Dóra

Gyártó: Elektroproduct Nyomdaipari Kft.

DIÁK KATEGÓRIA

Vital algatechnológiás beltéri légszûrô
Alkotó: Vas Ádám

(Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, Budapest)

AZ EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
KULTÚRÁÉRT FELELÔS ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK

KÜLÖNDÍJA
Perceptual Thinkers 2018. tavasz-nyár kollekció

Alkotók: Merényi Zita, Szalkai Dániel, Szász Eszter
Megrendelô: Miskolci Autista Alapítvány

Gyártó: Coil Budapest

AZ EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
OKTATÁSÉRT FELELÔS ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK

KÜLÖNDÍJA
Tactilis inkluzív design memóriajáték-készlet

Alkotó: Orr Péter
(Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, Budapest)

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS KÜLÖNDÍJA

Aurora általános felhasználású asztal
Alkotó: Lévay Ariel

Design Management Díj 2017
Szilvio Kft. – HAMERLI / 1861 Kesztyûmanufaktúra

ELISMERÔ OKLEVÉL

Félegyházi Pékség Kft.
Kreinbacher Birtok Kft.

Maacraft – Miskolci Autista Alapítvány
Medence Csoport Kft.



sign Hét Budapest megítélésében, népsze rûségében?
Egyöntetûen pozitív változásokként könyvelhetjük el
ôket? Vajon mennyien látták a belvárostól távol esô,
új helyszínen, az Artus Stú dióban megrendezett köz -
ponti rendezvényeket? Hosszú távon tervezve talán
érdemes volna egy ál landó helyszínt választani a Ma -
gyar Formater ve zési Díj és a Design Management
Díj tárlatainak, valamint a nyitókiállításnak, hogy a

látogatók év rôl évre tervezetten, tudatosan térhesse -
nek vissza azokra. Persze ez egyáltalán nem nevez he-
tô egy szerû feladatnak, hiszen jelenleg a fôváros ban
ne hezen találni olyan intézményt, nagyobb galé riát
vagy kiállítóteret, amely érdemben és a megfele lô
mó don tudná befogadni e rendezvényeket. Ez azon -
ban sajnálatos módon ellehetetleníti az egyéb ként ki -
válóan szervezett és jól mûködô Design Hét Buda -
pest egyik legfontosabb célját: a design kultúra széles
körû közvetítését. NOVÁK PIROSKA

design- és mûvészetteoretikus

(Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj
2017, START – Elemi Design / Elemental De sign, Da -
nish Design Award kiállítások. Artus Stúdió, Budapest,
2017. október 7. – november 5.)

Jegyzetek
1. A Magyar Formatervezési Díj honlapján online elérhetô

a díj, a díjazott és kiállított alkotások katalógusa:
https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/mfd_2017_
katalogus_web.pdf – Hozzáférés: 2017. november 2.

2. Łuszcz Viktor: Design a digitális korban. Az
értékteremtés polifóniája. In: Magyar Formatervezési Díj /
Hungarian Design Award 2017. Szerk. Kohut-Jankó Anna
– Majcher Barbara. Magyar Formatervezési Tanács,
Budapest, 2017, 8.

3. Victor Papanek: Design for the Real World. Human Ecology
and Social Change. Thames & Hudson, London, (1971),
1984.
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Lévay Ariel: 
Aurora általános

felhasználású asztal /
Ariel Lévay: Aurora –
general purpose table

�

Bálint Gábor, Fejér
Tamás, Kovács Róbert,
Molnár L. Péter
(Maform Kft.): SHOKA
innovatív kerékpáros
kiegészítô (megrendelô:
Shoka Kft.) / 
Gábor Bálint, Tamás
Fejér, Róbert Kovács, 
L. Péter Molnár
(Maform Ltd.): SHOKA
innovative cycling tool
(Client: Shoka Ltd.)

A Platio cég Platio nevû napelemes köztéri burkolata /
Platio – modular solar paving system by Platio Co.

kiállítási fotó: START, Artus Stúdió, Budapest, 2017 / 
exhibition photo: START, Artus Studio, Budapest, 2017
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