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Ebben az 
évben 25 éves 
a Moholy -Nagy 
László Formatervezési 
Ösztöndíj, melynek – eleddig 
csupán webes formátumban fel-
lelhetõ – katalógusa szép visszatekintést 
nyújt az eltelt évtizedekre: aktuális ösztöndí-
jasok villáminterjúit éppen úgy olvashat- 
juk, mint visszatekintéseket, ünnepi szavakat. 
Ám ünnepi hangulatnak nyoma sem volt az 
idén kilencedik alkalommal az Iparmûvészeti 
Múzeumban megrendezett, Kozma Lajos 
kézmûves iparmûvészeti ösztöndíjasokkal 
közös beszámoló-kiállításon (2014. február 
21 - április 6.). Szokásos mód – tárgy/proto-
típus, portfolió (már akinek van), tárgyleírás, 
tervdokumentáció – installált tárlat az Ipar-
mûvészeti földszinti fél-karéjban, az eltelt 25 
évbõl, „csupán” az utolsó évek, a jelenlegi 
ösztöndíjasok látszanak. Megjegyezném, 
hogy – és persze ez is hagyományosnak 
mondható – arról, hogy ezek az ifjú em- 
berek milyen körülmények, milyen anyagi 
lehetõségek között készítik ösztöndíjas éveik 
alatt a vállalt tárgyat, grafikát stb. szintén 
nem tudunk. Pedig a mai technikai le - 
hetõségek mellet t nem lenne olyan ko- 
moly feladat videón rögzíteni egy-egy fázi-
sát a készülõ mûnek, megmutatni mûhely-
körülményeket, megszólaltatni a fiatal 
alkotókat. Ha már videó és 25 év, bizony 
érdekes lett volna legalább néhány egykori 
Moholy ösztöndíjast felkeresni és megszó-
laltatni.  Persze lehet, hogy sokat kívánunk, 
ezen ösztöndíjak kezelõi, adományozói és 
a szokott kiállítás rendezõi számára jó min-
den úgy, ahogyan van. Mindegy is, a látot-
tak, a mûvészek  munkái kárpótolnak a fent 
sorolt hiányokért.

Moholy-Kozma ösztöndíjasok az Iparmuvészetiben
Csendes évfordulóSzöveg: 

Molnár Szilvia

AdAMlAMp

Juhász Ádám, a A LED világítástechnika lehetõségei kutatva fejlesz- 
ti egyszerû geometriai elemekbõl építkezõ függõlámpáinak soro-

zatát (fotó: Juhász Ádám). 

WeöreS25

Somogyi Éva, grafikus Weöres Sándor 25 
rövid verset tartalmazó ABC-jét dolgozta fel 
egyedi könyvként, hagyományos kézi és mo- 
dern eljárásokat ötvözve (fotó: Fabinyi Nóra)
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ÉkSzer kÉpek

Németh Krisztina a nagy múltú intarzia 
díszítõtechnikát alkalmazta 12 darabos 
„intarzia ékszerképekbõl” álló, grafikai 
motívumokból építkezõ fém ékszersoro-
zatához (fotó: Püspöki Apor).

zöld pont

„A design és az ökológia szoros kapcsolatából, az ember és a bir- 
tokában lévõ tárgy életének összefüggésébõl indult ki a haszon-
növények nevelésére, fogyasztására, tárolására alkalmas termék-
család terve” – írja az Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt. kivitelezés-
ében készült sorozatáról Lantos Tímea (fotó: Sziráki Lili).

puhA geoMetriA

Hajtogatott papírstruktúrájából indul ki  
és a mintázatokat szilárd, kerámia-anyag-

ba írja át Hukaya Simon, formatervezõ 
(fotó: Hukaya Simon, összeállításunk 

záróképén szintén).

urbAn legend 2014.  
tAvASz/nyár

Geréby Zsófia öltözéktervezõ kollekci-
ójával a profi sportruházat tulajdonsá-
gait ülteti át az utcai viseletre, öltözékei  
a biciklit városi közlekedésre használók 
kedvencei (fotó: Rév Marcell).
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pliÉ by Atelier 

Kiss-Gál Gergely kül- és beltéren egy-
aránt használható, flexibilis design-kom-
munikációs elemrendszere már az idei 
Kölni vásáron is látható volt (fotó: Kiss-
Gál Gergely).

átAlAkuló

Jani Zsuzsanna divat- és textiltervezõ 
programjának célja, egy 12-15 darab-
ból álló nõi kollekció elkészítése volt, vál-
tozatos technikák és anyagok használa-
tával. Egyes elemei könnyen variálhatók 
és átalakíthatók (fotó: Kovács Tamás).

vízbe dobott kõ

A multifunkcionális porcelán étkész-
let tervezése során Giba Ágnes folya-
matosan támaszkodott Herend (a kivitele-
zõ) hagyományaira, formavilágára, s ez- 
zel egyidejûleg a ma már elengedhetetlen, 
alapos marketingelemzésekre.  
(fotó: Bak Zsolt, Giba Ágnes).
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Hukaya Simon: Puha geometria




