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Kerek évfordulók, Itália, tíz nap tömény de-
sign – talán ekként foglalhatnánk össze, hogy 
mit kínál a szeptember 27. és október 6. kö-
zött megrendezendõ Design Hét Budapest 
2013. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
védnökségével létrejött eseménysor új pro-
jektigazgató, Osvárt Judit irányításával for-
málódott. Az idei díszvendég Olaszország, 
ennek jegyében a milánói Triennálé állandó 
kiállításának anyagából láthatunk, Maestri 
címmel válogatást a Budapesti Iparmûvészeti 
Múzeumban, s így nem meglepõ, hogy  
a Hét sztárvendége az olasz design doyen-
je, Michele De Lucchi lesz. A Design Terminál 
– most mint szakmai partner – Erzsébet 
téri épületében megnyíló központi kiállítás,  
a Metszéspontok X Crossovers a DHB idei 
tematikájának vázát adja. A most 10. évébe 
lépett fesztivál ugyanis a kortárs design ha-
tárátlépéseivel foglalkozik, avagy az építé-
szettel, képzõmûvészettel, kézmûvességgel, 
digitális és biotechnológiával közös halma-
zok felrajzolását tûzte ki célul – küldetése 
legalább annyi titkot, meglepetést rejt ma-
gában, mint amennyi csapdát és közhe-
lyet. Izgatottan várjuk, mi nõ ki ebbõl a kis 
magból. Lesz a DHB fennállása óta ötödik 
alkalommal Nyitott Stúdiók, újra vásárlási 
akció fõváros-szerte, WAMP, design túrák 

és gasztronómiai programok és persze díj-
átadók (Magyar Formatervezési Díj, Design 
Management Díj). A programok részleteirõl, 
a fesztivál honlapjáról (www.designhet.hu) 
tájékozódhatunk.   
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MetszéspontBan 
a Design

 A központi Metszéspontok tárlaton Digital T-Shirt  
Project (beszédes) címû öltöztéksorozatával mutatkozik 

be a berlini alapítású (2008) Mashallah stúdió

 A Budapesti Iparmûvészeti Múzeum ad helyet a Maestri 
címû, válogatott designklasszikusokat, köztük 
Ettore Sottsass Valentine-jét (1969) bemutató 
kiállításnak  

 Íme a sztárvendég! Michele De Lucchi (1951) építész,  
formatervezõ, aki a posztmodern designmozgalmak 
vezetõ alkotómûhelyének a Memphis-csoportnak volt 
alapítótagja
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 Fenyvesi Zsófi intarziatechnikával készült 
longboardjai (FAUN Project) szintén a központi  
metszéspontok kiállításon tekinthetõek meg 

 Funkció, anyag- és fizikai kísérletek (mágnesezhetõ, 
folyékony alapanyagok irányított modulálása mágneses 

térben) kapcsolódnak össze a Jólan van der  
Wiel Gravity Candle Holder címû munkájában  

– szintén a Metszéspontokon

 Nyitott Stúdiók: mindazoknak, akik kíváncsiak  
a kreatív szakmák hétköz- és ünnepnapjaira 
(képeinken, lenn és fenn: Apli Design és a Hollán9)

 2.meed + 9. madeinhungary, vagyis cseh, lengyel, 
szlovák és magyar tervezõk kiállítása a VAM  
Design Centerben szeptember 26-30. között Szigeti  
Szilvia textiltervezõ és Radnóti Tamás belsõépítész  
szervezésében (továbbiak: www.madeinhungary.co.hu; 
képünkön a tavalyi MIH kiállítás) – Fotó: Imre Barnabás

A WAMP idén sem marad ki Design Hét Budapest programjából, sõt 
ebben az évben két helyszínen is várja az érdeklõdõket. 

Szeptember 28-29-én a fergeteges programmal készülnek  
a szervezõk a belvárosi Váci1-ben, ahol a design vásár mellett 
olyan interaktív elõadásokra is sor kerül, amelyek keretében neves 
hazai és külföldi elõadók, a marketing, a design és a kommunikáció 
területérõl osztják meg véleményüket, víziójukat a design mikéntjérõl, 
szerepérõl, hatásáról.

Szeptember 28-án szombaton az Erzsébet téren a WAMP gasztro 
rendezvénye a WAMP Spájz várja az igényes finomságokra éhes 
látogatókat egy a Hello Wood, a Design Terminál és a WAMP közös 
szervezésében megvalósuló installáció keretei között. 

A részletes program a www.wamp.hu címen található.


