DESIGN VILÁGNAP 2015: DESIGN JÖVŐ IDŐBEN
Budapest, 2015. június 22. … Az évről-évre június végére meghirdetett Design Világnap fókuszában
2015-ben a formatervezés változó szerepe, jövőformáló energiái állnak. A DESIGN JÖVŐ IDŐBEN
tematika jegyében most pénteken, június 26-án megrendezésre kerülő programsor az idén
Spanyolországot vendégül látó Design Hét Budapest bevezető eseménye is egyben.
Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége (Icsid) megalakulásának 50. évfordulóján,
2007. június 29-én hirdette meg a Design Világnapját (World Industrial Design Day) először, azzal a
céllal, hogy felhívják a figyelmet a formatervezésre és annak szerepére a mindennapokban.
Pénteken, június 26-án a programok sorát a Magyar Formatervezési Tanács és a Design Hét Budapest
közös szervezésében megvalósuló Design jövő időben – előadás és kerekasztal-beszélgetés nyitja. A
Cervantes Intézet dísztermében (1064 Budapest, Vörösmarty utca 32.) reggel 9:30-kor kezdődik Dr.
Galántai Zoltán egyetemi docens, jövőkutató (BME) előadása Tovább a neurodesign felé? címmel. Az
ezt követő kerekasztalbeszélgetés moderátora Szemerey Samu építész, urbanista; beszélgetőtársai:
Baróthy Anna és az S’39 Hybrid Design Manufacture, Nádasdi Eszter kommunikáció, média és
gender szakértő (BME), illetve Püspök Balázs DLA formatervező, egyetemi adjunktus (MOME).
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött (2015. június 24-ig): mfti@hipo.gov.hu
11:30-kor a Cervantes Intézet elöl indul a frissített Budapest Design Map bemutató belvárosi túrája
Osvárt Judit, a Design Hét Budapest projektvezetője vezetésével.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a túrán maximum 25 fő vehet részt, a jelentkezéseket a
beérkezés sorrendjében fogadjuk és igazoljuk vissza. Regisztrálni a következő e-mail címen lehet 2015.
június 24-ig: mfti@hipo.gov.hu
A napot a Design Terminál mentorprogramjából ízelítőt adó Design Piknik a Design Terminál
tetőteraszán (1051 Budapest, Erzsébet tér 11.). A 19:00 órakor kezdődő eseményen a Design Terminál
mentorprogramjában résztvevő aktív és alumni designcégek mesélnek élményeikről, a program
előnyeiről és jövőbeli terveikről. Az érdeklődők egy pohár bor mellett megtudhatják, hogy mi kell egy
sikeres kreatívipari vállalkozáshoz.
Részletes program:
facebook.com/budapestdesignweek
mft.org.hu, facebook.com/magyarformatervezesidij
További információ: icsid.org, renewid.com

DESIGN HÉT BUDAPEST 2015: HOME SWEET HOME
A 12. alkalommal megrendezésre kerülő Design Hét Budapest idén szeptember 25. és október 4. között
zajlik. A fesztivál védnöke és főszponzora a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, kiemelt szakmai
partnere a Magyar Formatervezési Tanács, együttműködő partnere a Design Terminál, szervezője pedig
a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség.
A hazai design szakma egészét megmozgató, széles közönséget vonzó eseménysor 2015-ben a
lakóterek, az otthonok világára fókuszál. A HOME SWEET HOME szlogennel jegyzett központi
kiállítással, illetve további programokkal azt mutatja be, hogy az elmúlt tíz-húsz év társadalmi, kulturális
és technológia változásai miként csapódtak le az otthonokban.
Az elmúlt években nagy sikert arattak az évről-évre más vendégország fémjelezte programok, melynek
sorában 2015-ben a nemzetközi designvilág egyik újabb nagyhatalma, Spanyolország a Design Hét
Budapest díszvendége, és mutatkozik be színes programokkal, eseményekkel.
Idén is sor kerül a Design Hét Budapest saját szervezésű programjaira: a nemzetközi és hazai anyagot
felvonultató központi kiállítás a fókuszba állított témát járja majd körül, de lesz Nyitott Stúdiók, vásárlási
akció, miközben a Design Túrák és a gasztro programok sora is folytatódik. Természetesen ez
alkalommal sem múlhat el a fesztivál sztárdesigner vendég nélkül, és a hazai design szakma
legrangosabb díjait (Magyar Formatervezési Díj, Design Management Díj) 2015-ben is a fesztivál keretén
belül adják át, miközben folytatódnak a vidéki városokban szervezett programok is.

A DESIGN VILÁGNAPJA BUDAPESTI PROGRAMJAI, 2015
június 26. péntek
9:30

Design jövő időben – előadás és kerekasztal-beszélgetés

Nyitó előadás: Tovább a neurodesign felé?
Dr. Galántai Zoltán egyetemi docens, jövőkutató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A kerekasztalbeszélgetés résztvevői:
Baróthy Anna és az S’39 Hybrid Design Manufacture
Nádasdi Eszter kommunikáció, média, gender szakértő, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Püspök Balázs DLA formatervező, egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
A beszélgetés moderátora Szemerey Samu építész, urbanista
Érkezés és frissítők: 9:00 órától
Helyszín: Cervantes Intézet, díszterem, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 32.
11:30 Budapest Design Map bemutató és rövid belvárosi túra
A részvétel regisztrációhoz kötött, a túrán maximum 25 fő vehet részt, a jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében fogadjuk és igazoljuk vissza.
Indulás: a Cervantes Intézet elől
A programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő e-mail
címen lehet 2015. június 24-ig: mfti@hipo.gov.hu
19:00 Design Piknik – kóstolj bele a Design Terminál mentorprogramjába
A Design Terminál mentorprogramjában résztvevő aktív és alumni designcégek mesélnek élményeikről,
a program előnyeiről és jövőbeli terveikről. Egy pohár bor mellett megtudhatod, hogy mi kell egy sikeres
kreatívipari vállalkozáshoz.
Helyszín: Design Terminál, tetőterasz (1051 Budapest, Erzsébet tér 11.)

További információ: designhet.hu, facebook.com/budapestdesignweek,
instagram.com/budapestdesignweek
További információ a média számára:
Fábics Natália
Design Hét Budapest
kommunikáció
pr@designhet.hu
+36 30/924 42 24

