
� Nemrég inspiráló beszélgetést folytattam kiad vány -
szerkesztô kollégámmal arról, hogyan kell helyesen
írni a „design” szót, illetve hogy mikor szokja meg a
szemünk a Magyar Tudományos Akadémia által a
2015-ös A magyar helyesírás szabályaiban javasolt „di -
zájn” írásmódot.1 Vajon hány év kell hozzá? 15 év –
fél emberöltô – elegendô idônek bizonyult arra, hogy
a hazai köztudatban meggyökeresedjen, hogy mi is
tulajdonképpen a design?

15 évvel ezelôtt – 2004-ben – rendezték meg elsô
alkalommal a Design Hét Budapest esemény soroza -
tát, azzal a céllal, hogy rámutassanak arra: a design
nem pusztán ipari formatervezés, nem csupán a ter -
mékeket a fogyasztók számára vonzóvá és eladhatóvá
tévô „csomagolás”, hanem sokkal több annál, a min -
dennapjaink része, tervezett környezetünk. A kezde -
ményezés egyik gyújtópontja az egykori Design Ter -
minál Kht. volt,2 élén Pohárnok Mihállyal, míg a
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Fél emberöltô a designmisszió jegyében: 
15 éves a Design Hét Budapest
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má sik a Magyar Formatervezési Tanács, a közvetlen
apropó pedig a 2004-ben alapításának 25. évfor duló -
ját ünneplô Magyar Formatervezési Díj. A rendez -
vényt évrôl évre egyre bôvülô és egyre változatosabb
programokkal hirdetik meg, hogy minél szélesebb
körben mutathassák be a design életminôséget job bí -
tó, piaci versenyképességet segítô hatásait, valamint
különbözô ágait a képzômûvészet határterületein
mozgó art designtól, a tálalás- és terítéskultúrát is
ma gába foglaló food designon át, a szociálisan elkö -
telezett inclusive designig. A Design Hét Budapest
látogatói eddig olyan kurrens fogalmakat ismerhet -
tek meg, mint a fenntartható fejlôdés, az alulról és
felülrôl irányított újrahasznosítás, a kreatívipar vagy
éppen a tudatos, odafigyelô életmódot és fogyasztást
szorgalmazó slow mozgalmak.

A Design Hét Budapest a programjaiban az állan dó
események mellett – a Magyar Formatervezési Díj
átadása, szakértôk által rendezett tematikus nyi tó ki -
állítás – minden évben elôrukkolt valamilyen újdon -
sággal – Design Túrák, Nyitott Stúdiók, Budapest
Design Map, a fôváros mellett egyre több vidéki hely -
szín bekapcsolása, meghívott ország vagy országok
designkultúrájának bemutatása3 –, hogy minél több -
féle csatornán tudatosítsa a design társadalmi és gaz -
dasági szerepének fontosságát. A jubileumát ünnep lô,
ám máig hiánypótló, úttörô kezdeményezést és an -
nak céljait sokban segítené, ha a közeljövôben – nem
újabb 15 év múlva – kaphatna egy olyan állandó ki -
állítóhelyet, ahol a tematikus nyitókiállítást, illetve a
Magyar Formatervezési Díj és Design Management
Díj tárlatait fixen rendezhetnék meg.

2018-ban október 5. és 19. között, 15 napon át tart
majd a rendezvénysorozat, amely folytatja misszióját
a designért, a designról való nyitott gondolkodás el -
mélyítéséért, mindezt a design eszközeinek segítsé gé -
vel. A fôvárosi programokhoz idén Debrecen, Gyôr,
Pécs és Sopron városok csatlakoznak, a vállalkozás -
fejlesztés mellett fókuszba kerül Hova tovább? cím mel,
iskolabörze keretében a közép- és felsôoktatás kér dé -
se, valamint kiemelt szerepet kap a Kozma-emlékév is.

NOVÁK PIROSKA
design- és mûvészetteoretikus

Jegyzetek
1. Ezúton is köszönöm a beszélgetést Szegzárdy-Csengery

Klárának.
2. A szintén 2004-ben alapított Design Terminál tevékenységét

az 1975-ben életre hívott Design Center (Ipari Forma -
tervezési Tájékoztató Központ) mûködése alapozta meg.
1991-tôl Design Center Formatervezési Kft. néven
munkálkodott.

3. 2018-ban Németország lesz a rendezvény kiemelt vendége.
Az ország programjainak szervezésében a Design Hét
Budapest partnere Németország Budapesti Nagykövetsége 
és a budapesti Goethe Intézet.

A Design Hét Budapest 2018 eseményeirôl – köztük a
nyitókiállításról, valamint a Magyar Formatervezési Díj és az idén

tízéves Design Management Díj díjazottjairól – várhatóan 
a 2019-es évfolyam elsô lapszámában közlünk összefoglalót.
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A 12. Design Hét Budapest Home Sweet Home címû
kiállítása (részlet) / Photo of the exhibition Home Sweet

Home mounted at the 12th Budapest Design Week
Iparmûvészeti Múzeum, Budapest, 2015 
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