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Ismét 
Határtalan 
Design 
az Új 
Budapest
Galériában

Szöveg:

SOMFA LVA I PATR ÍCI A

Kiállításenteriőr-fotó: 

VILLÁNYI CSABA - FLASHBACK

A designkiállításon a régiós, így a cseh, 
lengyel, magyar, szlovák alkotók mellett 
idén német, olasz, osztrák, román, svájci 
és szlovén tervezők munkái is szerepelnek. 

E sorok még a kiállításmegnyitót meg-
előző hetekben születnek, amikor a szer-
vezők számára megkezdődnek a fárasz-
tó installációs munkálatok. Kiemelkedő 
öröm számomra, hogy e cikk szerzője lehe-
tek, hiszen már egy ideje ismerem a kiállí-
tás főszervező-kurátorpárosát, Szigeti 
Szilvia textiltervezőt és Radnóti Tamás bel-
sőépítészt, pontosan tudom, hogy amit csi-
nálnak, az nagyon profi. Nem könnyű 
olyan egységes kiállítóteret találni, amely
jól megközelíthető, benne él a város szö-
vetében, és nem utolsósorban megfele-
lő befogadóképességgel rendelkezik. 

A madeinhungary igen hosszú utat járt be 
az első kiállítás óta, számos tér szolgált 
már otthonául az eseménynek, majd 2014-
től (2015 kivételével) pedig az Új Budapest 
Galéria fogadja be a nagy sikerű, európai 
országokat megmozgató rendezvényt. Az 
emberpróbáló szervezési folyamatok vég-
eredményeképpen mérhetetlenül színvona-
las és progresszív kiállítás tárul elénk, amely 
nem merül ki a tárgyak szemléltetésében, 
hanem komoly szakmai események is szí-
nesítik a repertoárt. A Határtalan Design 
egy olyan fórum, ahol a tárgyak „mögött” 
az ember is körvonalazódik, és egyfajta köl-
csönös szimbiózis alakul ki, amely jó alapot 
nyújthat későbbi együttműködésekhez is.

Tizenharmadik alkalommal rendezik meg a magyar 
tervezőket bemutató madeinhungary és hatodik
alkalommal a külföldi designereket felvonultató 
MeeD (Meeting of European and Central European 
Designers), vagyis a Határtalan Design kiállítást, 
amely az Új Budapest Galériában, a Bálnában, 
a Budapesti Nyári Fesztivál és a Múzeumok Éjszakája
programsorozatok részeként jelentkezik június 14-től. 

Kai Linke lámpája fenn (D), Jonas Marguet (CH), 
Sebastian Marbacher (CH), Michal Malášek, 
Tomáš Varga(CZ),Pascal Wiedenmann, Paul 
Wiedenmann(D),Boris Klimek(CZ), Regős Anna, 
Albert Virág és Pongrácz Farkas munkák, balra.

Szék: Krystian Kowalski 
Textil: Ruttka Andrea
Lámpa: Vas Ádám
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EGY OLYAN FÓRUM, AHOL 
A TÁRGYAK „MÖGÖTT” AZ EMBER 
IS KÖRVONALAZÓDIK

A kiállításrendezés fő koncepciója, hogy 
évről évre más régiók alkotóit ismerhes-
se meg a nagyközönség. A visegrádi orszá-
gok, vagyis a cseh, lengyel és szlovák ter-
vezők kiállítása 2012 óta a Nemzetközi 
Visegrádi Alap támogatásával jöhet lét-
re a kapcsolódó MeeD keretein belül. 
A kurátorok számára lényeges, hogy a kiál-
lítást mindig újrapozícionálják, ennek érde-
kében 2016-ban az a döntés született, 
hogy a visegrádi négyekhez kapcsolódó-
an új régiók alkotóinak műveit mutatják 

majd be, így elég komoly kiegészítéssel és 
különféle szakmai kapcsolatoknak köszön-
hetően 2017-ben a skandináv és balti tér-
ség országaiból válogatták ki azokat a ter-
vezőket, akik képviselték hazájukat.
Több oldalról is megközelíthető a Határta-
lan Design fogalom, hiszen nemcsak hogy 
több ország és régió, hanem generációk, 
illetve műfajok közötti átjárásról is szól. 
És e cím egyben mottó, amely arra is ref-
lektál, hogy a kiállításon a tervezők alko-
tásait nem országonként kategorizálják 

Balra, fenn: Nagyapáti Zoltán 
(HUNIK Design), Magdalena Hubka, 
Piotr Grzybowski (Swallow’s Tail ); 
Középen: bross, Lőrincz Rékától.

Balra, lenn: Fogarasi Demeter, 
Józsa István, Oláh Sándor, Formanek 
Zsuzsa munkák; Textil: Fülöp Luca, 
Bútor: Bogár Máté (MEONIN), 
Kör lámpa: Tilen Sepič (SI); 
Jobbra, fenn: Agnes Lukacs (RO), 
Kai Linke (D), Anna Maislinger,  
Michael Schwab (AT), Juhász Ádám 
(ADAMLAMP); 
Textil: Szabó Zsuzsi; 
Bútor: Cubica (SK); 
Jobb oldali fal hátulról előre: 
Susanne Honsa; 
Textil: Agnieszka Pasierska, 
Magda Paszewska (Longstory); 
Fotók: Kristjan Jarni - OOLOP.

a rendezés során, hanem tematikus blokkok 
formálódnak, mely koncepció többek között 
a közös európai értékrendet hivatott sugall-
ni. Szigeti Szilvia elmondása szerint szerte-
ágazó kurátori feladat volt kiválasztani
a műveket: számtalan jelentős nemzetközi 
szakmai fórum és pályázati anyag áttekin-
tése kellett hozzá. A válogatás során lénye-
ges szempont volt, hogy különböző stílusje-
gyeket is képviseljenek a munkák, így a folk 
indíttatású tárgyaktól kezdve az úgyneve-
zett low budget tárgyakon, a minimál desig-
non át a kis- és középszériában, illetve ipa-
ri sorozatgyártással előállított objekteken 
keresztül kaphatunk képet a meghívott 
országok designkultúrájának legjavából. 
A tárlat idei vendégműfajai az ékszerter-
vezés és a tárgyfotó, amelyeknél irányelv-
ként szerepelt, hogy olyan alkotókat válasz-
szanak ki, akik jól reprezentálják az elmúlt 
időszak legújabb tendenciáit. A szervezők 
a tárgyfotó, mint alkalmazott műfaj kivá-
lasztásával annak népszerűsítését tűzték ki 
célul. Tudniillik a fotósok szerepe sok esetben 

méltatlanul háttérbe szorul, így a váloga-
tás a fotós stílusára is fókuszál: van olyan, 
aki erősen minimál szemléletű, így részlet-
felvételeket készít, míg más elsősorban 
konstruktívabb kompozícióban gondolkodik. 
A szervezők igyekeztek különféle hangulati 
csoportokat is létrehozni, így a tárlat önál-
ló egységét képezi az ékszerkiállítás, mely-
nek keretén belül a meghívott országok 
18 ékszertervezője mutatkozik be. 
Önálló szigetet képez az Academy of Fine 
Arts and Design Bratislava, Studio S+M+L_
XL – Metal and Jewel által létrehozott Új 
Konstelláció (New Constellation) című tár-
lata, amelyet a müncheni Pinakothek der 
Moderne után elsőként Budapesten mutat-
nak be a szélesebb közönség előtt. Kieme-
lendő az eseményhez kapcsolódó honlap, 
mert az érdeklődő az idei év anyagán túl 
a korábbi évek műveit is visszakereshe-
ti. Az oldal a kutatók számára is gazdag 
adatforrást jelent, ugyanis egyfajta kata-
lógusként is funkcionál, és jellemző képet 
rajzol a kortárs design helyzetéről.


