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Introduction

Gyorsul az idő, szűkül a tér: a technológiai és
kommunikációs forradalom korábban elképzelhetetlen mértékben formálta át a mindennapi életet,
hozta közelebb a világot és alakította át a tárgyi
környezetet. Hasonlóan gyorsan lezajlott
paradigmaváltást nem ismer a történelem,
a változások hosszú távú hatásait pedig még csak
felbecsülni sem volt módunk. Az ember azonban
nem képes egyetlen generáció alatt alkalmazkodni
a felfordult világhoz, amely egészségügyi kockázatokkal, szociális és kulturális hatások tömegeivel
és már-már felfoghatatlan információmennyiséggel bombázza őt minden nap, ezért nem véletlen,
hogy a gazdasági válság óta eltelt években egyfajta szándékos, mesterkélt lassításra való törekvések
is megjelentek. A slow life mozgalom, illetve
a közösségi gazdaság felbukkanása, majd gyors
népszerűsödése egyaránt arra utal, hogy
a társadalom igyekszik megkapaszkodni azokban
az alapvető értékekben, amelyek mindig is a biztonságot jelentették számára: a háztáji termények
megbízhatóságában, az önszerveződő közösség
segítő, támogató, megtartó erejében, a szerényebb,
de átláthatóbb, kontrollálhatóbb életmódban.
Az élet régi-új színpada pedig az otthon lesz
ebben az átalakult világban: az a hely, amelyben
az érzelmek, az emlékek, a személyes tárgyak
dominálnak, és amely számtalan ötletes módon
képes lefordítani az élettér elemeivé a fent említett,
új tényezőket. A tárgyainkban láthatatlanul, de
mindenütt jelenlévő technológia, mely lehetővé
teszi az otthoni munkavégzést, és helyettünk
gondolkodó tárgyakkal ajándékoz meg bennünket,
a távoli országok stílusait, anyagait integráló
lakberendezési stílusok, az egyénnel szemben
a közösséget előnyben részesítő gondolkodásmód
hozzáértő designerek keze alatt mind számtalan
formában tárgyiasul (vagy épp marad a virtuális
valóság keretei között), és teszi otthonunkat
a 21. századi ember életének középpontjává.
A 12. Design Hét Budapest rendezvénysorozat arra
tesz kísérletet, hogy ezt a sokszínű folyamatot
a hazai designszcéna szereplőinek munkáin
keresztül mutassa be, és egyúttal ki-kitekintsen
a tárgyi környezetünket alakító, többi kreatív
területen elért eredményekre is.

Time is growing faster, space is shrinking: the
revolution of technology and communication has
reshaped everyday life to a previously unimaginable
degree whereby the world is brought closer in, and
has redesigned our material environment. No similarly
rapid paradigm shift has been known in history, and
we have not even had an opportunity to assess the
long-term impacts of the changes. Man, however, is
unable to adapt to an upside-down world in a single
generation – a world that keeps overwhelming people
with structural health risks, masses of social and cultural impacts and an almost inconceivable volume of
information every day; this is why it does not come as
a surprise that in the years passed since the economic
crisis, endeavours have emerged aimed at an intentional and deliberate slowdown. Both the appearance
and the fast-gained popularity of the slow life movement and community economies are indicative of the
fact that society seeks to hold on to the fundamental
values that have always represented security to it:
the reliability of home-grown produces, the help,
support and retention capability of a self-organising
community, a more modest but also more transparent
and controllable way of life. The age-old yet always
new stage of life will now present the home as seen
in this transformed world: the place that is dominated
by emotions, memories and personal objects, and
that is capable of translating the above-mentioned
new factors in a multitude of resourceful ways, in
addition to incorporating them as elements of the
living environment. Technology, which is invisibly
present everywhere in our objects, facilitates working
from home, and presents us with objects that think
for us, combined with interior decoration styles that
amalgamate the styles and materials of remote countries, and a way of thinking that prefers community to
individuals are all materialised into countless objects
(or remain in virtual reality, for that matter) in the
hands of competent designers, and make our
homes a centre of life for the 21st century man.
The series of events offered during Design Week
Budapest attempt to present this multi-coloured
process through works by participants of the domestic
design scene, while occasionally looking out to the
achievements of other creative areas that shape our
material environment.

Inspirációban gazdag Design Hetet kívánunk!

We wish you an inspirational Design Week!

Osvárt Judit

Judit Osvárt

Projektvezető

Project Manager
1

BUdapest
design
week

Díszvendégünk:

Spanyolország

Our Guest of Honour:
spain
Picasso, Miró, Gaudí és Dalí országában
vajon milyen a design? Természetesen érzéki,
szenvedélyes, látványos és sokszínű – szó
szerint és átvitt értelemben. Spanyolország
a századforduló óta ajándékozza meg
a világot jobbnál jobb designerekkel és felejthetetlen alkotásokkal. Barcelona százhúsz
éve folyamatosan a világ legfontosabb kreatív
központjai közé számít, az utóbbi évtizedekben pedig Madrid, sőt Valencia is egyre
gyakrabban szerepel a designhírek között – mi
több, a spanyol design ma már nem korlátozódik az Ibériai félszigetre. Ahogyan az ország
maga is egyfajta kulturális hídként értelmezhető Európa és Latin-Amerika között, designja
is egyszerre praktikus és egzotikus, ötvözve
magában az európai funkcionalizmust és
a latin életörömöt. S amint a világ gazdasági
központjai egyre inkább eltolódnak – nem kis
részben Dél-Amerika felé –, úgy válik ez az
érzelmekkel és gazdag jelentéstartalmakkal
teli stílus globálisan is egyre ismertebbé, népszerűbbé és sikeresebbé a 21. században. Az
idei Design Héten e „kreatív gyarmatosítás”
néhány elemét kíséreljük meg bemutatni.

What is design like in the country of
Picasso, Miró, Gaudí and Dalí? It is of course
sensual, spectacular and colourful – literally
and figuratively. Spain has offered the world
better and better designers and unforgettable creations since the turn of the century.
Barcelona has been one of the leading
creative centers of the world for 120 years,
over the last decades Madrid and even
Valencia are increasingly being included in
design news – what is more, Spanish design
today is not limited to the Iberian Peninsula.
Like the country itself is a kind of a cultural
bridge between Europe and Latin America,
its design also mixes the two worlds by being
practical and exotic at the same time,
combining European functionalism and Latin
joy of life. And as the world’s economic
centers are being shifted – in no small part
towards South America – this style, full of
emotional and cultural connotations is getting more popular and successful in the 21st
century. This year’s Design Week attempts
to introduce some of the most interesting
elements of this ’creative colonization’.

Que te diviertas!*

Que te diviertas!*
*Jó szórakozást! / Have fun!
Együttműködő partnereink / In cooperation with:
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Díszvendégünk: Spanyolország

Our Guest of Honour: spain

Marti Guixé: EX-DESIGNER
előadás és fogadás / lecture

and reception
designhet.hu

csütörtök
thursday

10/01

előadás /
lecture

ELŐADÁS ÉS FOGADÁS /
PRESENTATION AND RECEPTION

15:00

19:00

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Mobili Mania

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 45.

mome.hu

mobilimania.hu

Marti Guixé művész / designer számára
a design párbeszéd: felhasználó és funkció,
forma és tartalom között. Tárgyai többsége
nem teljes a végső tulajdonos közbeavatkozása nélkül: az órára magunk írhatjuk fel, mit
jelképez számunkra a nyolc óra, irodabútorunk elemeit magunk válogathatjuk össze,
lámpánk felületét magunk kapargathatjuk
tetszés szerinti mintában áttetszővé.
Alkotásai játékosak és elgondolkodtatók,
kikényszerítenek bennünket passzivitásunkból és megkérdőjelezik a tárgyi világhoz való
viszonyunkat is. Absztrakt koncepciók, tárgyak formájában – egyszersmind meglepően
egyszerű és eredeti megoldások régi problémákra. Marti Guixé fő érdeklődési területe
a gasztronómia, a világ egyik legismertebb
food designerének számít, előadása is erre
a témára fókuszál (tárgyai közül több szerepel a Tapas kiállításon is, 7. oldal).
A délelőtti előadás nyilvános. Az esti rendezvényre a regisztráció
kötelező (limitált férőhely): info@mobilimania.hu
Szervező: Design Hét Budapest

For designer / artist Marti Guixé design is
a dialogue between user and function, form and
content. Most of his projects are not complete
without the interaction of the end user: we may
add to his clock what eight o’clock represents for
us, thus creating a personal object instead of
a standardized one, we can combine the elements
of the office furniture according to our needs, even
our lampshade can be personalized by scratching
it by a preferred pattern. All his creations are playful and food for thought at the same time, forcing
us to leave our comfort zone and to question
our relations with the world around us – abstract
concepts in physical forms, simple and original
solutions of problems we all know. Main area of
interest is gastronomy for Marti Guixé – actually,
he is one of the world’s best known food designers
and his lecture will also be mostly related to
gastronomy (some food-related objects by Marti
Guixé are currently exhibited at Tapas, page 7).
Lecture is a free event. Registration for the evening events is obligatory
(limited number of guests): info@mobilimania.hu
Organised by Budapest Design Week
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péntek
friday

09/25

előadások /
talks

11:00

Kollektív képzelet – Ibero-amerikai
Designbiennálé (BID14)

Collective Imagination – Ibero-American
Design Biennial (BID14)
Imaginación Colectiva – Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14)
utazó kiállítás / travelling exhibition
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
imm.hu
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Az Ibero-amerikai Designbiennálé a világ
legfontosabb kortárs Ibero-amerikai designrendezvénye, mely kétévente kerül megrendezésre
Madridban. Tervezők, gyártók, egyetemek,
hallgatók és intézmények fontos vonatkoztatási
pontja Latin-Amerikában, Spanyolországban
és Portugáliában egyaránt: legutóbbi, 2014-es
megrendezése alkalmából 22 ország designereinek mintegy 400 alkotását mutatta be
számos szakterületen keresztül, a divattól
a grafikáig, belsőépítészettől a formatervezésig.
A válogatás során a BID Tanácsadó Testülete
különös hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra,
innovációra és a társadalmi tudatosságra:
a nemzetközi zsűri által kiválasztott, legjobb
projektek díjat is kapnak. Sorozatgyártott termékek és utópisztikus alkotások egymás mellé
állításával azt illusztrálja, milyen fontos szerepet
játszik a design az Ibero-amerikai régió alakulásában a 21. században. A Budapestre érkező
vándorkiállítás mintegy 60 alkotás és 80 tabló
segítségével kíván metszetet nyújtani ebből
a hatalmas anyagból, különös figyelemmel
a Design Hét idei díszvendégére: Spanyolországra. A kiállításhoz előadássorozat is kapcsolódik. Részletek: designhet.hu, www.bid-dimad.org
Szervező: Spanyolország Budapesti Nagykövetsége,
DIMAD

The Ibero-American Design Biennal (BID),
the most important contemporary IberoAmerican design meeting is held every two
years in Madrid. It is the meeting point of design
professionals, universities, companies and
institutions from Latin-America, Spain and
Portugal, showcasing some 400 works from
22 countries during its last edition in 2014 and
covering all creative areas from fashion to
graphic design, interiors and products /
industrial and service design. During the
compilation, BID Advisory Board pays special
attention to sustainability, innovation and social
awareness by awarding the best projects
selected by an international jury. The juxtaposition of mass-produced objects and utopian
creations illustrates the important role design
plays in shaping the 21st century in the region.
The travelling exhibition’s Budapest edition
offers a section of this vast material by
presenting 60 artworks and 80 panels, with
special attention to the Guest of Honour
country this year: Spain. The exhibition
is supplemented by talks.
Details: designweek.hu, www.bid-dimad.org
Organised by: Embassy of Spain, DIMAD
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csütörtök
thursday

10/01

előadás /
lecture

11:00

SEAT Design: Alejandro
Mesonero-Romanos
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1125 Budapest, Zugligeti út 9-25.
mome.hu

A SEAT egyet jelent az érzelemmel teli
formatervezéssel és a legkorszerűbb műszaki
tartalommal, amely minden egyes kilométeren
élvezetes vezetést garantál, hiszen a formatervezés mindig a vezető igényeiből indul ki. Egy
autó megalkotásának folyamata az első ötlettől
a sorozatgyártásig meghatározott fázisokat
követ, így egy új modell kifejlesztésének
folyamata mindig a formatervezéssel indul.
A SEAT eleganciájának és precizitásának eredete a barcelonai Avenida Diagonal stílusát idéző,
határozott átlós vonalban lelhetők fel. E vonal
egyfajta kreatív vízióként a SEAT „genetikai
kódjának” is alapvető eleme: a jellegzetesen
spanyol formák vibráló dinamikája, meleg
hatású fénypontokkal és mély árnyékokkal
illetve dinamikus perspektívákkal ruházza fel,
s élvezetes módon kínál egy új, kettős – racionális és érzelmi alapú – életstílust.
A Design Hét keretein belül a SEAT vezető
formatervezője: Alejandro Mesonero-Romanos
a márka egyik legújabb tanulmányautóján
keresztül kalauzolja el az érdeklődőket a technológia, a formatervezés, a kreativitás és
a funkcionalitás világába.
Az előadásra a regisztráció kötelező, további információ
a designhet.hu oldalon.
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Design is one of SEAT’s strongest points.
Technological precision and quality engineering
coupled with an emotional design to deliver
driving fun kilometre after kilometre. Design
always focuses on the drivers’ needs. The
development of a model starts with the Design
Process phase in the SEAT Design Centre. Once
the product to be developed is defined, the
designers start the creative work. The origins
of the elegance and precision of the SEAT are
to be found in a diagonal stroke reminiscent of
Barcelona’s Avenida Diagonal. This line consolidates a creative vision, and is an essential component of SEAT’s genetic code. Vibrant touches
of Spanish design give it life- warm highlights,
deep shadows, dynamic perspectives and
joyfulness link people to a new hybrid lifestyle
(rational and emotional). SEAT’s Designer-Chief
Alejandro Mesonero-Romanos guides us
through one of the Spanish brand’s car study in
the world of technology, design, creativity and
functionality during the Design Week.
Registration is required. For a detailed information please visit
designhet.hu.

Díszvendégünk: Spanyolország

Spanyol gasztro-design
Spanish Design For Food
Kiállítás / exhibition
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.

Our Guest of Honour: spain

szombat
saturday

10/03

Finissage

14:00

imm.hu

Étel és design – két olyan fogalom, mely
számos tekintetben összefügg. Az élelmiszercsomagolástól az evőeszközökig számtalan
területen metszi egymást a két témakör – különösen a spanyol kultúrában, ahol a konyhaművészetnek sok évszázados hagyománya van.
A kiállítás három fő témakörön – Konyha, Asztal,
Étel – keresztül, számos humoros, látványos,
ötletes, és legfőképpen: professzionális designtárgyon keresztül illusztrálja ezt a sokféle
hagyományt, melynek hazánkban is oly sok
rajongója akad. A kiállításhoz finisszázs
is kapcsolódik koncertekkel, kézműves
foglalkozásokkal, kóstolókkal.
Részletek: imm.hu/tapas
Szervező: Acción Cultural Española (AC/E)

Food and design are connected in so many
ways! From food packaging to cutlery the two
topics have many common sections – especially
in Spanish culture where gastronomy has such
a long tradition. This exhibition explores Spain’s
food design (so popular in Hungary as well)
through three different topics: Kitchen, Table
and Food, by presenting many interesting, spectacular, creative and most of all professional
design objects. The exhibition is supplemented
by a finissage with concerts, workshops and
delicious bites.
Details: imm.hu/tapas
Organised by: Acción Cultural Española (AC/E)
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péntek
friday

vasárnap
sunday

09/25

10/04

PATRICIA URQUIOLA
Kiállítás / exhibition
Code Showroom
1061 Budapest, Nagymező u. 9.
Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-18,
SZ / Sat 10-14
codeshowroom.com

Patricia Urquiola designer a spanyolországi
Oviedoban született, de tanulmányait már
Milánóban fejezte be. Sokáig Piero Lissoni
műhelyében dolgozott, 2001 óta saját stúdióját
vezeti, ahol olyan márkáknak tervez, mint a B&B
Italia, Kettal, Foscarini, Kartell, Mutina, Bosa,
Alessi, Baccarat és Glasitalia. Ma a világ egyik
legismertebb designere, aki sikereit egyedülálló szemléletének, kitartásának és megszállottságának köszönheti. A Code Showroom
történetében meghatározó szerepet játszanak
különleges és lendületes termékei, amelyekből
most egy különleges válogatást mutatnak be.
Szervező: Code Showroom

szombat
saturday

Megnyitó /
opening event

18:00

10/03

Minden, ami egy pörgős szombathoz kell!
Gasztro workshop (18 órakor), formabontó
divatbemutató (20 órakor), végül pedig egy
remek buli – spanyol borokkal, tapasokkal,
zenével.
Regisztráció a gasztro workshopra és a divatbemutató VIP ülőhelyeire kötelező (max. 30 illetve 50 fő): info@edinaspaper.hu.
Szervező: AnKert és Edinas Paper Installations
Everything you need for a funky Sunday!
Gastro workshop (at 18:00), unusual fashion
show (at 20:00), closed by a crazy party with
Spanish wines, tapas and music.
Registration for the gastro workshop (30 guests) and the VIP seats of
the fashion show (50 guests) is obligatory at info@edinaspaper.hu.
Organised by: AnKert & Edinas Paper Installations
8

Designer Patricia Urqiola was born in
Oviedo, Spain, but finished her studies in
Milan where she still lives. She worked at Piero
Lissoni’s atelier for long, then in 2001 she
established her own studio that works for
brands like B&B Italia, Kettal, Foscarini,
Kartell, Mutina, Bosa, Alessi, Glasitalia or
Baccarat. She is currently one of the world’s
most famous designers, thanks to her unique
visions and obsession. Their designs play
a decisive role in Code Showroom’s history,
that presents now a unique exhibition of her
work.
Organised by: Code Showroom

FASHION–GOURMET–FIESTA
AnKert
1061 Budapest, Paulay Ede u. 33.
facebook.com/edinaspaper

Díszvendégünk: Spanyolország

péntek
friday

vasárnap
sunday

09/25

10/04

Our Guest of Honour: spain

Minimalista és organikus stílus egyben,
meglepően egyszerű vonalak, egyszersmind
kortárs, szoborszerű alkotások – ez a kettőség
egyszerre látható a funkciót és a szabadon csapongó designt alkotásaikban sikeresen ötvöző
spanyol lámpa- és formatervezők kiállításán.
A tárlaton a Desidea, az Art of Home, a Spirit
Home és az Europa Design darabjai lesznek
megtekinthetők.
Szervező: Bank Center Irodaház
A blend of minimalist and organic styles with
surprisingly simple lines, resulting in contemporary statue-like creations – this dichotomy
is observable at the exhibition of Spanish lamp
designers and industrial designers who successfully combine function with free-minded design
in their works. The exhibition will feature lamps
available at Desidea, Art of Home, Spirit Home
and Europa Design.
Organised by: Bank Center Offices

DESIGN FÉNYEK

DESIGN LIGHTS

Spanyol „fény-formálók” kiállítása /
Exhibition of Spanish ”light-designers”
BANK Center Irodaház (aula)
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Nyitva / open (Design Hét alatt / during
Design Week): H-V/Mon-Sun 8-20
bankcenter.hu
facebook.com/bankcenteroffices

szerda
Wednesday

09/30

Megnyitó /
opening event

19:00

LUBLOY FEAT. VELAZQUEZ
pop-up kiállítás és vásár /
exhibition and store
Hapimag Resort Budapest (lounge)
1014 Budapest, Fortuna u. 18. (Bécsi kapunál
FIAN Koncept felől / Buda Castle, at Bécsi
Gate from FIAN Koncept)
lubloy.hu

Lublóy Zoltán designer szereti, ha a tárgyak
humorosak és használhatóak is. Főként porcelánból, illetve kerámiából álló programjában
a pillanatkép, időutazás, képtelen párbeszéd,
megidézett múlt jelenik meg. Milyen lenne ma
egy spanyol barokk lakás és tárgyai? Porcelán,
textil és kerámia biztos lenne benne – használati és dekoratív elemek egyaránt. Mindezt el
is képzelte, a látogatók pedig megtekinthetik
alkotásait: a Velázquez inspirálta lakberendezési tárgyakat.
Szervező: Lubloy & Fian Koncept

Designer Zoltán Lublóy likes objects to be
both humorous and functional. His programme
consisting mostly of porcelain or ceramics
features time travel, absurd dialogues and the
past recalled. What would a Spanish baroque
flat and the objects in it look like today? It will
surely contain porcelain, textile and ceramics –
functional and ornamental elements alike. The
artist has imagined all these, and his creations
are available for visitors to view: objects of
interior decoration inspired by Velázquez.
Organised by: Lubloy & Fian Koncept
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péntek
Friday

09/25

Megnyitó /
opening event

17:00

KÜLÖNLEGES SPANYOL
LEMEZJÁTÉKOK

SPECIAL SPANISH TIN TOYS
Kiállítás / exhibition
JÁTÉKSZEREK Anno Kiállítóterem és Bolt
1066 Budapest Teréz krt 54.
Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design
Week): H-P/Mon-Sat 10-19, V/Sun 13-19
jatekanno.hu

A 20. század elejének játékait prezentáló
kiállításon bemutatásra kerülnek az 1905-ben
alapított Paya cég lemezjáték-csodái. Hajók,
sárga villamos, omnibusz, zeppelin, tricikliző
bohóc és majom is látható lesz a tárlaton, melynek legérdekesebb darabja a TUF-TUF trombitáló oldalkocsis motoros. A hazai közönség
bepillantást nyerhet az itthon eddig ismeretlen
spanyol játékipar csodáiba.
Szervező: Játékszerek Anno

The wonderful tin toys of Paya company
(founded in 1905) will be displayed at this
special exhibiton. Beautiful lithographed boats,
a yellow tram, an omnibus, a zeppelin will also
shown as well as a clown or a monkey riding
a bicycle, and the most interesting item will be
the TUF-TUF trumpet sidecar. Local visitors get
insight the magic of lesser-known Spanish toy
industry.
Organised by: Játékszerek Anno

Vállalkozást indítasz?
Töltsd le a Start Up Guide-ot – hasznos tanácsokkal, naprakész
információkkal, szakértői véleményekkel!
mft.org.hu/startupguide
A kiadványt a Magyar Formatervezési Tanács megbízásából, a Pressonline Kft. készítette.
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ingyenes / free

18:00

ArtHungry.com
Hivatalos premier / Official premiere

(89. oldal / page 89)

ingyenes / free

21:00

fashion show
+ pop-up store

1975 // Cako // eVe by Eva Remenyi // Gabo Szerencses
Karman Jewelry // Zigi
Regisztráció / Registration: sajto@teslabudapest.hu

(az ülőhelyek száma limitált / number of seats is limited)

23:00

DESIGN HÉT
party
design week party
DJ GOYAH // BASICS // IMMI V
Belépődíj / Tickets: 1000 Ft
(a korábbi programokra érkezőknek ingyenes /
free for the guests of the previous events)

teslabudapest.hu // +36.30.519.5922

designhet.hu // designweek.hu
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09/25–11/15
Home Sweet Home
kiállítás / exhibition
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Nyitva / open: K-V / Tue-Sun 10-18
designhet.hu

Globalizáció, technológiai forradalom,
környezetvédelem, közösségi gazdaság – olyan
fogalmak, melyek az utóbbi évek gondolkodásmódját döntő módon meghatározták szerte
a világon. De hogyan válik egy fogalom tárg�gyá? Hogyan szivárog be az otthonunkba
a világ, hogyan válik mikrokörnyezetünk
a társadalom tükrévé, és hogyan inspirálják
a tervezőket a történelem nagy változásai?

Globalization, technological revolution,
environmental issues, sharing economy –
concepts that have shaped our mindset
in recent years. But how does an abstract
concept take form? How does the world
leak into our homes, how does our
micro-environment transform into a mirror
of the society, and how are designers
inspired by the big changes of history?

A HOME SWEET HOME kiállítás ezekre a kérdésekre kísérel meg választ adni – elsősorban
magyar designerek alkotásain keresztül,
a nagyközönség és a szakma számára
egyaránt befogadható és inspiráló formában.
Szervező: Design Hét Budapest
Kurátor: Osvárt Judit

HOME SWEET HOME exhibition tries to
answer these questions – mainly through
items by Hungarian designers, in an
inspiring way for both the general
public and professionals.
Organised by: Design Week Budapest
Curator: Judit Osvárt
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csütörtök
csütörtök

09/24

Megnyitó /
opening event

17:00

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ
DESIGN MANAGEMENT DÍJ
Díjátadó ünnepség és kiállítás

HUNGARIAN DESIGN AWARD
DESIGN MANAGEMENT AWARD 2014
Award Ceremony and Exhibition
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Nyitva / open: szeptember 25. - november 15.,
K-V / Tue-Sun: 10-18
mft.org.hu, imm.hu
facebook.com/magyarformatervezesidij

Magyar Formatervezési Díj 2015

Hungarian Design Awards 2015

A nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett
Magyar Formatervezési Díj, a hazai formatervezés legrangosabb elismerése a hazai kreatívipar
legsikeresebb termékeit és innovációit vonultatja fel. A díjazott és a kiállítás jogát elnyert
alkotások együttesen mutatják be a 2015-ös év
hazai designjának sokszínűségét és kreatív erejét. A seregszemlén a designvezérelt innováció
jegyében fejlesztett számos hétköznapi tárgy,
például lámpák, bútorok, sporteszközök mellett
innovatív ipari megoldások tekinthetők meg,
amelyek egyben a hazai versenyképesség növelésének, a vállalkozásfejlesztésnek az alapját
is megteremthetik. A Díj a Magyar Formatervezési Tanács kezelésében áll.

The Hungarian Design Award, the most prestigious award in Hungarian design to be bestowed
by the Minister of National Economy, parades
the most successful products and innovations
seen in the Hungarian creative industry. The
awardee and the works that have won the right
to be exhibited will jointly present the diversity
and creative power of Hungarian design in 2015.
In addition to a number of ordinary objects developed in the light of design-driven innovation,
such as lamps, furniture, sports equipment, the
showcase will also display innovative industrial
solutions that may even lay the foundations of
higher domestic competitiveness and business
development. The Award is managed by the
Hungarian Design Council.

Design Management Díj 2015
Design Management Award 2015

A vállalkozások versenyképessége ma már
elképzelhetetlen a designvezérelt menedzsment nélkül. A Magyar Formatervezési Tanács
által alapított elismerés azokat a gazdálkodó
szervezeteket illeti meg, amelyek a designban
rejlő lehetőségekre a siker zálogaként, hosszú
távú céljaik megvalósíthatóságának eszközeként tekintenek. Az elismert szervezetek
gazdasági eredményei már most is igazolják
a design értékét. Az idén elismert vállalkozások
és szervezetek mindegyike alátámasztja a designmenedzsment alkalmazásának szektortól
független szükségességét.

No competitiveness of enterprises is conceivable today without design-driven management.
The recognition founded by the Hungarian
Design Council is conferred upon business
organisations that regard the potentials of
design as the pledge of success and a means of
implementing their long-term goals. The economic achievements of the awarded organisations
already confirm the value of design. Each of the
businesses and organisations awarded this year
support the necessity to apply design management irrespective of the sector.

Belépés a díjátadóra: csak meghívóval.

Entrance to the opening event: by invitation only.

Szervező: Magyar Formatervezési Tanács
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Organised by: Hungarian Design Council

HELLO WOOD PROGRAMOK
hellowood.eu
szombat
saturday

10/03

Workshop

10-24

FŐZÜNK FARAGUNK

COOKING AND DRILLING
KONYHAI WORKSHOP EXTRÁKKAL /
KITCHEN WORKSHOP FOR WOOD AND FOOD LOVERS
Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 3.
udvarban jobbra / courtyard, on the right

A Technika a Hello Wood közösségi faipari
műhelye, mely egy mindenki számára nyitott
programmal debütál. A szervezők első alkalommal konyhai eszközöket és bútorokat készítenek
el az Architecture Uncomfortable Workshop és
a BLOKK építészműhely tervezőivel, amelyeket
az este zárásaként egy különleges vacsora
apropóján közösen használatba is vesznek.
Regisztráció: workshop@hellowood.eu (max.: 100 fő).
Szervező: Hello Wood

Technika is Hello Wood’s new community
wood workshop which will debut with
a program open to everyone. Participants
will design and build kitchen furniture and
tools with the designers of Architecture
Uncomfortable Workshop and BLOKK
architecture studio and in the evening
test them with a special dinner.
Registration: workshop@hellowood.eu (max. 100 guests).
Organised by: Hello Wood

szombat
saturday

09/26

helyszín és időpont /
date and time:

designhet.hu

A 2015-ös Hello Wood Nemzetközi Alkotófesztivál Falu Projektjének rendhagyó városi
eseménye.
Szervező: Hello Wood

The 2015 Hello Wood International Workshop
and Festival’s PROJECT VILLAGE special event in
Budapest, entitled Village Assembly (falugyűlés).
Organised by: Hello Wood
15

kedd
Tuesday

09/29

www.hipavilon.hu
www.hvca.hu

ALKOSS ÉS
PROFITÁLJ!
Gyakorlati tanácsok fejlesztéshez,
értékvédelemhez, forrásbevonáshoz
és a piacra lépéshez
Széphárom Közösségi Tér
1053 Budapest, Szép utca 1/B.

Saját márkát építesz? Piaci megjelenés előtt
állsz? Szellemi alkotásod hasznosítását tervezed? Hiányzik az induló tőke? Akkor egyre el
rendezvényünkre, hogy profitálhass az elhangzottakból! Nyitott fórumunkon a szakemberek
széleskörű tájékoztatást adnak arról, hogyan
segíti a szellemi tulajdon megfelelő kezelése
a piaci hasznosítást, mi a licencia és hogy nyer-

hetsz meg egy befektetőt. Az esemény során
több projektet is megismerhetsz, első kézből
hallva a befektetők, mentorok és a projektgazdák oldaláról a főbb mérföldköveket, sikereket,
buktatókat.
Az eseményt a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség a Magyar
Kockázati- és Magántőke Egyesület közreműködésével szervezi.

PROGRAM
09:30-10:00 Regisztráció

11:40-12:30 Ebédszünet

10:00-10:30 Szellemi alkotások a piacon

12:30-13:50 Befektetői esettanulmányok

Dr. Botos Viktor

A befektető: PortfoLion-Day One Capital

HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 		

– a projekt: Áeron’s design

Ügynökség

A befektető: iCatapult – a projekt: Codie

10:30-11:00 Licencia-adás és főbb

szempontok
Lantos Mihály
LES Magyarország
11:00-11:40 Mi a kockázati tőke?

13:50-14:20 Eperfa projekt

(MOME+ program)
Dr. Branyiczki Imre, mentor
Nagy Anna Nóra, mentorált
14:30-16:00 B2B találkozó

Mit keres a befektető?
Dr. Zsembery Levente

Személyes tanácsadás befektetőkkel,

HVCA – Magyar Kockázati- és

tanácsadókkal – előzetes

Magántőke Egyesület

regisztráció alapján.

inkubátorokkal, üzleti angyalokkal,

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezését szeptember 21-ig várjuk a www.hipavilon.hu oldalon. A B2B találkozó időtartama
20 perc, helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük a regisztráció során jelezze.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Szervező: HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség

16

szerda
Wednesday

09/30

17-19

HIPAVILON Klub – KATTI ZOÓB
Mit üzen a ruha? – Fashion Time
KATTI ZOÓB Divatház
1055 Budapest, Szent István krt. 17.
hipavilon.hu
kattizoob.hu

Egy fórum, ahol kötöttségek nélkül, kellemes
környezetben nyílik lehetőség innovációról,
piaci érvényesülésről és a szellemi tulajdon
kezeléséről beszélgetni. A klubeseményen
egy valódi sikertörténeten keresztül, első kézből hallhatják, hogy jó ötletekkel, kitartó munkával és a fejlesztések megfelelő védelmével hová
lehet eljutni. Szeptember 30-án egy sokoldalú,
több mint húsz éve a piacon lévő márka kerül
reflektorfénybe. Az elhivatottságáról, szakmai
alázatáról, profizmusáról ismert Zoób Kati min-

den érdeklődő előtt kinyitja Divatháza ajtaját.
A magyar divatszakma nagyasszonya a Design
Hét alkalmából beszél egy sokak által csodált
és irigyelt világról. A tervezőtől azt is megtudhatjuk, hogy milyen filozófia, küzdelem húzódik
meg egy-egy impozáns ruhakollekció mögött,
illetve hogyan alakíthatjuk ki a saját stílusunkat.
Regisztráció: www.hipavilon.hu, szeptember
25-ig. A férőhelyek száma limitált.
Szervező: HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon
Ügynökség

csütörtök
thursday

10/01

10-16

HIPAVILON KIRAKAT

Hipavilon Shopwindow
Ingyenes szellemitulajdon-védelmi
fogadóóra / Free consulting about
intellectual property
Belvárosi Auguszt Cukrászda
1053 Budapest, Kossuth L. u. 14-16.
hipavilon.hu, sztnh.gov.hu
sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft
hamisitasellen.hu
momeplusz.mome.hu

Mi a szellemi tulajdon? Mekkora értéket képvisel? Hogyan építhető saját márka? Hol találok
ehhez inkubációs projektet? Hogyan védjem
a szerzői jogaimat? Mit lehet, és mit kell tenni
a hamisítókkal szemben? Érdemes most összegyűjteni a kérdéseket és kitenni őket a kirakatba.
Az ingyenes fogadóórán kötetlenül beszélgethetsz szakemberekkel a szellemi tulajdon kezeléséről, designról, inkubációról, márkavédelemről,
szerzői jogról, a szellemi alkotás értékéről, piaci

hasznosításról és a hamisítás veszélyeiről.
Egy kávéra a vendégünk vagy.
Szervező: HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség
What is intellectual property and how
can it be measured and protected? Hipavilon offers now free consulting possibility
to all – visit us and ask your questions!
Organised by: HIPAVILON Hungarian Intellectual
Property Agency
17

A Design Terminál
programjai
Events by
Design Terminal
Design Terminál
1051 Budapest, Erzsébet tér 11.
designterminal.hu
facebook.com/designterminal

09 / 25

09 / 26

(péntek / Friday) | 16:30

(szombat / Saturday) |19:00

TechLab: Lean Startup workshop

VAN valami furcsa és

Design Terminál konferenciaterem / conference room

megmagyarázhatatlan – filmvetítés

Van vállalkozásod, de nem tudsz eladni? A Lean

For Some Inexplicable

Startup módszertannal rövid idő alatt olyan terméket

Reasons – film screening

hozhatsz létre, melyre valós piaci kereslet van. Gyere

Design Terminál konferenciaterem / conference room

el a workshopra és ismerd meg a technikát! / Got

Érdekel, hogyan talál magára ma egy budapesti fiatal?

a business, but can’t make a sale? Lean Startup met-

Nézd meg Reisz Gábor művét a budapesti létről, egy

hodology can help you create a product there’s real

fiatal útkereséséről, elmeneteléről, majd hazatérésről.

demand for – fast. Come to the workshop and master

A film a Nappali című programsorozat részeként tekint-

the technique!

hető meg (lásd lent). / Want to know what it takes for

–

a young Budapest native find himself? Watch Gábor

09 / 25

Reisz’s masterpiece about Budapest life – a young

(péntek / Friday) | 18:30

man’s self-exploration, departure and return. The film

Made in Europe

will be screened as part of the “Living Room” event

Design Terminál konferenciaterem / conference room

series (see below).

Hogy látják a divat nagyágyúi az európai trendeket?

–

Most megtudhatod: az előadás során kiderül, hogy

09 / 28

a szakértők mit gondolnak a közép-európai kreatív vál-

(hétfő / Monday) | 18:00

lalkozások piaci lehetőségeiről. / How do the biggest

Smart City Lab Budapest

fashionistas see European trends? This is your chance

Design Terminál konferenciaterem / conference room

to find out! The talk will give you an inside glimpse

Hogyan válaszol egy nagyváros kihívásaira

at what experts think of Central European design

a kreatívipar? Okosan; energiát termelő térburkolattal,

businesses’ market opportunities.

mobilappal időseknek és mozgáskorlátozottaknak. Ha

www.szta.hu/design

érdekelnek a projektek, ne hagyd ki a Smart City Lab

18

Budapest pályázat győzteseinek (FUTI térburkolat,

business angels and execs and find out how to

NagyiApp és Route4U) bemutatkozóját! / How can

cash in on your talent!

the creative industry address urban challenges? With
smart solutions: energy-generating pavement and

www.szta.hu/design

–

mobile apps geared toward seniors and the disabled.

09 / 30

Curious about these projects? Don’t miss this show-

(szerda / Wednesday) | 18:00

case by the Smart City Lab competition winners (FUTI

Demo Day: Bemutatkoznak a Design

Pavement, NagyiApp and Route4U)!

Terminál mentorált vállalkozásai

–

09 / 29

Demo Day: Design Terminal’s mentored
businesses take the stage

(kedd / Tuesday) | 19:00

Design Terminál konferenciaterem / conference room

Okosotthon: technológia, design és üzlet

Szintet lépnél a vállalkozásoddal? Érdekel a Design

Smart home: tech, design and business

Terminál mentorprogramja? Az este során a Do3D,

Design Terminál konferenciaterem / conference room

Dori Tomcsanyi, a Paprikum és a Studio Nomad

Netről vezetnéd háztartásod? Vegyél részt a Kairos

mutatják be eredményeiket és azt, hogyan készültek

Society Magyarország beszélgetésén és ismerd meg

fel tőkebefogadásra, nemzetközi piacra lépésre. / Want

az okosotthon technológia legújabb innovációit és

to take the next step with your business? Interested

üzleti lehetőségeit. / Want to manage your household

in Design Terminal’s mentor program? During the

online? Take part in this discussion by Kairos Society

evening, Do3D, Dori Tomcsanyi, Paprikum and Studio

Hungary and get to know the latest innovations and

Nomad will be presenting their results and how they

business opportunities from the world of smart home

prepared themselves for investment and international

technology!

market entry.

–

–

09 / 30

10 / 01

(szerda / Wednesday) | 9:00

(csütörtök / Thursday) | 14:00 és 14:30

Csinálj pénzt a divatból! – üzleti reggeli

(a séták indulásának időpontja / departure times)

make money out of fashion – business

Mi készül a városban? – Hosszúlépés séta

breakfast

és beszélgetés Budapest utcáin

Design Terminál konferenciaterem / conference room

Made in the City – Walking and talking on

Jól rajzolsz? Ügyesen tervezel? Egy sikeres márka

the streets of Budapest, by Hosszúlépés

létrehozásához ez még kevés. Reggelizz üzleti

Érdekel a kreatívipar és a gyártóműhelyek városokban

angyal-befektetőkkel, cégvezetőkkel és tudd meg,

betöltött szerepe? Sétálj velünk Budapesten!

hogy váltsd pénzre tehetséged! / Are you great at

Betérünk elfeledett kis műhelyekbe és szakértőkkel

drawing? A born designer? Well, that’s not enough

beszélgetünk régi szakmák és műhelyek mai

to found a successful label! Have breakfast with

jelentőségéről. A séta a „Mi készül a városban?”

19

kutatásra épül és a We love Budapesttel

eszközeivel? Erről szólt a Design Terminál idei HOLIS

együttműködésben készült. / Interested in creative

nyári egyeteme, ahol különböző területek hallgatói

industry and the role manufacturing workshops play

és idősek közösen dolgoztak ki koncepciókat. Most

in urban life? Take a walk with us in Budapest! We’ll

megismerheted a csapatok terveit és a HOLIS kutatás

take a peek into forgotten workshops and discuss the

60+ Design című kiadványát. / How can the new ge-

relevance of classic crafts and workshops today.

neration use the tools of design to make seniors’ lives

The walk, presented in collaboration with We Love

easier? This was theme of Design Terminal’s HOLIS

Budapest, is based on the Made in the City study.
–

Summer University, where students from various
disciplines worked together with seniors on a wide

10 / 01

range of solutions. Tonight, you’ll be offered a glimpse

(csütörtök / Thursday) | 18:00

into both the teams’ designs and the 60+ Design

HOLIS 360°: Mi készül a városban?

publication detailing the HOLIS study.

Gyártók és tervezők

–

HOLIS 360°: Made in the City – Manufacturers

09/25 – 10/04

and designers

LIFTmeetup

Design Terminál konferenciaterem / conference room

Graphisoft Park, Infopark, Dorottya Udvar

Kellene egy cipész vagy bekereteztetnéd kedvenc

Mit adhat a kreatívipar a nagyvállalatoknak? A design

képed? Vajon hol egy mester? A Design Terminál

eszközét a hatékony munkához. A Super Channel és

2014-ben indult kutatása olyan belvárosi műhelyeket

a Design Terminál közös eseménye budapesti irodahá-

gyűjtött össze, melyekre szükség van, de nem tudjuk,

zakat céloz meg, hogy inspirációkat és tapasztalatokat

hol keressük. Az este során megismerheted a 2015-ös

osszanak meg az érdeklődőkkel. / What can creative

kutatási eredményeket. / Need a cobbler? Want to get

industry offer big corporations? The tool of design to

your favorite picture framed? Design Terminal’s study,

promote a productive work environment. This joint

launched in 2014, aims to compile a collection of all

event by Super Channel and Design Terminal targets

the downtown workshops we need but may not find.

Budapest office buildings, sharing inspiration and

This evening is your chance to explore new additions

experiences with interested participants.

collected in 2015.
–

www.liftmeetup.com

–

10 / 01

09/25-30

(csütörtök / Thursday) | 10:00

10:00

Pénzügyi workshop

Nappali: 6 nap – 3 lakó – 1 szoba

kreatívipari cégeknek

Living room 6 days - 3 residents - 1 room

Financial Workshop for Design Businesses

Design Terminál Pavilon / Pavilion

Széchenyi Tőkealapkezelő Zrt., EMKE irodaház, 1072 Budapest,
Rákóczi út 42. IV. emelet

Nem tudod, hogy kell üzleti tervet írni? Tanuld meg
a legnagyobb hazai kreatívipari befektető, a Széchenyi
Tőkealapkezelő szakértőitől! Az eseményen gyakorlati-

Lakásavató /
Housewarming party:
szeptember 25. | 20:00

as információkat kapsz arról, mire kell figyelni
a tervezés során. / Don’t know how to write a business

Kurátorok / curators: Deutsch Szandra,

plan? Learn from the experts behind Hungary’s

Gottfried Judit, Tornyánszki Éva

biggest creative industry investor, Széchenyi Venture

Belesnél mások életébe? Tedd meg! Gyere el a Design

Capital Fund! Th event features practical tips on what

Terminál átmeneti Nappalijába és ismerd meg három

to keep in mind during the all-important planning

különböző életkorú személy egymástól eltérő életterét

phase.

és szokásait! Csatlakozz kedvenc programjaikhoz, és

www.szta.hu/design

cseréld el a megunt, de még használható holmidat

–

közösségi polcunkon! / Want to take a peek into

10 / 02

someone else’s life? Check out Design Terminal’s

(péntek / Friday) | 18:00

temporary Living Room and get to know the different

HOLIS 2015: Design korhatár nélkül

living spaces and habits of its three inhabitants of

HOLIS 2015: Design for All Ages

three different ages. Join their favorite pastimes and

Design Terminál konferenciaterem / conference room

use our community shelf to trade your still-functional

Hogyan segíthetik a fiatalok az idősek életét a design

used stuff.

További információ, regisztráció és férőhelyek száma / Further information, registration
and seating capacity: designterminal.hu
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Design Túrák
a Hosszúlépéssel
Design Tours with Hosszúlépés
A népszerű Design Túrák idén a Home
Sweet Home tematikához illeszkedve a város
és otthon kapcsolatát járják körbe. Együtt
felfedezhetjük, hogyan változtatta meg a várost
és szeretett tárgyainkat a Zsolnay család, miként
alakították ki a lakás legkisebb helyiségét a régi
budapestiek, hogyan próbáltak emberi körülményeket teremteni a II. világháború viharában,
hogyan alakul át napjainkban a nyolcadik kerület,
és hogy miért érezheti magát otthonosan
Budapesten a Design Hét hét idei díszvendége,
Spanyolország.

Our popular Design Tours reflect on the
topic ‘Home Sweet Home’ this year, analyzing
different relationships between the city and
our homes. Together we can discover how
the Zsolnay family had changed the city and
our beloved objects, how the smallest room
of a family home was set up decades ago,
what was a living environment like during
World War II, how the 8th District is
undergoing major changes nowadays and
how Budapest Design Week’s Guest of
Honour Country: Spain can feel at home
in Budapest.

A Design Túrák tekintetében a Design Hét
Budapest partnere a Hosszúlépés.Járunk?
hosszulepes.org

Design Tours organising partner:
Hosszúlépés.Járunk? hosszulepes.org

A túrák ingyenesek, a helyeket a jelentkezés
sorrendjében töltjük fel. A túrákon alkalmanként
30 fő vehet részt. A regisztrációról, az indulás
helyszínéről a résztvevőknek értesítést küldünk.

Tours are in Hungarian and free, participants
are registered in order of application (max.
30 persons / tour). Details will be sent by
mail for participants.

Regisztráció 2015. szeptember 20-tól:
hosszulepes.org/designhet

Registration from 20 September at
hosszulepes.org/designhet

Spanyolország
Budapesten

Spain in Hungary

A 19. század második fele több európai
nagyváros korszerűsítését hozta magával.
A sétán a reprezentatív építkezés aranykorába
látogatunk el, megkeressük a hasonlóságokat
a magyar és a spanyol városfejlődés között,
a barcelonai La Rambla és az Andrássy út
közötti párhuzamtól indulva egészen Gaudí és
Lechner szecesszió-értelmezéséig. Utánajárunk annak is, hol idézhetjük fel Budapesten az
Alhambra csodás szín- és formavilágát, és megtudjuk, milyen nemzetközi trendek inspirálták
az Uránia mozit, a Párisi udvart.
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péntek
Friday

vasárnap
sunday

vasárnap
sunday

09/25

09/27

10/04

16:00

11:00

11:00

The second half of the 19th century marked
big changes in many European cities. During
this walk, we examine the similarities between
Spanish and Hungarian urban developments of
the period, discover how Alhambra’s amazing
colors and shapes are translated into Hungarian
ornaments, and discuss other Spanish-related
architectural phenomena in the city.

design túrák

design tours

A Zsolnay csempék nyomában

Tracing Zsolnay Tiles

A századforduló ipar- és formatörténete
elképzelhetetlen a Zsolnay család, Róth Miksa
vagy Jungfer Gyula műhelyei nélkül. A Zsolnay
család szelleme a mai napig belengi a várost,
akár Budapest ikonikus épületeiről, akár
a családi porcelánról van szó. Megannyi színes,
érdekes épületdísz a korszak legmodernebb
műhelyeiből és mestereitől őrzi emléküket, ezek tesznek igazán egyedülállóvá egy
belvárosi sétát. Felkeressük a legérdekesebb
épületeket, megismerjük a családok, mesterek
fordulatos történetét és a mai napig tartó siker
hátterét.

A nagy vécé-túra
The Big Toilet Tour

A vécé életünk kevéssé emlegetett, mégis
központi része. Most két órát töltünk a téma
alapos körüljárásával és kiderítjük, hogyan
válik a szükségből várostörténeti érték. Szó
esik arról, hova ürítettek a középkorban a pesti
polgárok, és mi történt, ha több tízezer ember
érkezett az országos vásárra, a mai Deák tér
helyére. Kiderítjük azt is, kinek volt egyáltalán
lehetősége vécére menni a századforduló
Budapestjén, és honnan erednek a mosdók
vicceskedő piktogramjai. Járványok, kolera, női
emancipáció, vállalkozói szellem – minden,
ami arról szól, amiről nem beszélünk.

vasárnap
sunday

csütörtök
thursday

vasárnap
sunday

09/27

10/01

10/04

11:00

16:00

11:00

The turn of the century is unthinkable without
the Zsolnay family. This influential dinasty has left
its mark on many buildings in Budapest – and in
family cupboards as well. This walk pays a tribute
to the history of this world-famous brand and
seeks the secrets behind its still retaining success.

szombat
saturday

szerda
Wednesday

szombat
saturday

09/26

09/30

10/03

11:00

16:00

11:00

The smallest room of our homes plays an
important role in our lives and yet we never talk
about it. Now we spend a few hours discussing
how these delicate issue has been handled in the
Middle Ages or during a big fair in the city center
centuries later, then we examine public and
private toilet fashions and the topic’s different
cultural aspects.
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Fronthatás, lakhatás – otthon
a II. világháborúban

Front Impact – Homes of World War II
Biztonságos otthonra mindenki vágyik, és
mindenki védi a sajátját. De mi történik, ha el
kell hagynunk? Légósétánkon bepillantunk
a második világháborús óvóhelyek világába,
megismerjük, milyen lehetett Budapesten
élni, amikor mindennapos volt a szirénák
visítása. Utánajárunk, hogyan változott a tárgyi
környezet, hogyan próbálták a pincéket
otthonosabbá tenni, és melyek azok a szeretett
tárgyak, amelyektől vészhelyzetben sem voltak
hajlandóak megválni a föld alá menekülők.
A sétán korabeli fényképek és naplórészletek
segítségével elevenítjük fel, milyen volt az
otthon az ostrom alatt.

Otthon a nyolcban

At home in the 8th District
Budapest legizgalmasabb városrésze manapság vitathatatlanul a nyolcadik kerület.
A multikulturális negyeden nyomot hagyott
a 19. századi városfejlődés, a szocialista időszak
megalomániája és napjaink városfejlesztési
törekvései is. A séta pillanatfelvétel a kerületről,
ahol jól megfér egymás mellett a késdobáló és
a borbár, a szakszervezeti székház és a Google
Ground, a beton sportpályák és a közösségi
kertek, valamint a hipermodern metró és a régi
Camping biciklik.
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szombat
saturday

hétfő
monday

szombat
saturday

09/26

09/28

10/03

11:00

16:00

11:00

A safe home is what everyone wants – but
what if we have to leave it? What is living like in
a besieged city? Which objects were chosen to
create a homy atmosphere in the shelters and
why? These questions, and many more, will be
answered during this walk that brings us back to
the horrible months of war in Budapest.

péntek
Friday

kedd
Tuesday

péntek
Friday

09/25

09/29

10/02

16:00

16:00

16:00

Being the most multicultural of all districts, the
8th District features traces from classicism to
socialist megalomania, from community gardens
to 21st century underground station architecture.
This walk is a snapshot of the area, with interesting urban secrets.

design túrák

design tours

2015. 09. 25. - 10. 04.

Az ország nyugati csücskében fekvő Sopron immár

MÁSODIK ALKALOMMAL VÁRJA
a design iránt érdeklődőket

WORKSHOPOK
BESZÉLGETÉSEK
BELVÁROSI SÉTÁK
GASZTRO TÚRÁK
A programokra
sok szeretettel várunk mindenkit

SOPRONBA!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

WWW. DESIGNHETSOPRON.HU
FACEBOOK.COM/DESIGNWEEKSOPRON
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NYITOTT STÚDIÓK
OPEN STUDIOS
Fotó / photo by: Kustos Nikolett

A Design Hét Budapest egyik legrégebbi
hagyományokra visszatekintő kezdeményezése
idén is a design szakterületeinek lehető legszélesebb spektrumán keresztül enged betekintést
az alkotók intim szférájába. Divat- és formatervezés, belsőépítészet és kerámia – a 15 Nyitott
Stúdió szeretettel várja látogatóit!

One of Budapest Design Week’s oldest
traditions offers a glimpse into the creators’
private sphere through a wide range of design
expertise. Fashion and industrial design,
interiors or ceramics – 15 Open Studios are
waiting now to be discovered!

szombat
saturday

09/26
09:00-18:00

BATTILA SZEMÜVEG
MANUFAKTÚRA
1064 Budapest, Rózsa u. 71.
battila.com
facebook.com/battilaconcept
workshop
09/26
10:00-13:00
13:00-16:00

A BATTILA műhelyében folyamatos kísérletezés folyik új anyagok és egyedi formák
kombinációival annak érdekében, hogy kiváló
minőségű, kivételes szépségű termékeket hozhassanak létre a tervezők. A stúdió bepillantást
enged a fa és acetát alapú szemüvegkészítés
rejtelmeibe, valamint két workshopot is tart.
A tervezők egész nap várják a látogatókat,
a workshopokra az info@battila.com email címen lehet jelentkezni (szept. 20-tól, max. 20 fő).
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BATTILA concept eyewear is about constant
experimentation with new materials and forms,
combining these into eyewear products of
unique quality and exceptional beauty. The
team is waiting for guests all day to demonstrate the manufacturing process of the
products, all made of natural materials.
Creators also invite guests to two special
workshops (registration from 20 September,
at info@battila.com max 20 guests.)

nyitott stúdiók

open studios

hétfő
Monday

09/28
10:00-16:00

DEKORATIO
BRANDING & DESIGN STUDIO
1077 Budapest, Rózsa u. 36.
dekoratio.hu
facebook.com/dekoratio

A DekoRatio egy branding és design stúdió,
amely átgondolt márkastratégiák és látványos
arculatok megalkotásával azon dolgozik,
hogy a magyar vállalkozásokra mint modern,
dinamikus cégekre tekintsenek. Nyílt napjukon
kötetlen beszélgetésre invitálnak a nap folyamán mindenkit, akit érdekel a világ szerintük
legizgalmasabb tevékenysége, a márkaépítés.

DekoRatio is a branding and design studio
that helps Hungarian businesses to create
world-class brands by adopting a more
sophisticated approach to brand creation,
design and customer experiences. Now they
invite you to an informal discussion about the
world’s most interesting topic (according
to them): branding.

szombat
saturday

10/03
10:00-18:00

EMBER DESIGN
1026 Budapest, Fillér u. 9-11.
„A” lépcsőház, 66-os kapucsengő
“A” stairway, doorbell 66

www.emberdm.com

Az EMBER Design két profillal van jelen
a kreatív piacon: az EMBER Industrial Design
hajótervezésre és gyártásmenedzsmentre
szakosodott, míg az EMBER Design
Manufactory fenntartható játékokat tervez és
gyárt. A Nyitott Stúdiók alkalmával a design
cég mindkét profiljának tevékenységébe
betekinthetnek az érdeklődők, illetve most
mutatkozik be új játékfejlesztésük, a DOCK.

EMBER is present with two different
activities on the Hungarian creative market:
EMBER Industrial Design is specialised in boat
design and production management, while
EMBER Design Manufactory designs and
produces sustainable toys for children. Visitors
can now have a look at both activities, and
also meet a new toy development:
Dock.
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csütörtök
thursday

Beszélgetések / Talks
10/01
10:00, 14:00, 16:00

10/01
10:00-18:00

FLYING OBJECTS
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Greenpoint7 irodaház, 1. em.
Greenpoint7 Office Building, I. floor

flyingobjects.hu
facebook.com/FlyingObjectsDesign

A két formatervező által, három éve alapított
FLYING OBJECTS design stúdió célja, hogy
a hazai és nemzetközi innovatív ötleteket világszínvonalú designnal párosítsák. A tervezők
épp most veszik át első Red Dot díjukat, így
látogatóik már a szingapúri díjátadó élményeiről is hallhatnak majd az előadásokon, amellett,
hogy bepillantást nyerhetnek a stúdió munkamódszereibe, eddigi munkáiba. A látogatásokra
regisztrálni szeptember 30-ig, a kért időpont
megjelölésével lehet a j@flyingobjects.hu
címen. (alkalmanként max. 25 fő).

FLYING OBJECTS design studio was founded
by two industrial designers three years ago
with the aim of combining Hungarian and
international innovative ideas with world-class
design. Members have been awarded with their
first Red Dot Award recently, so visitors will hear
their experiences from the award ceremony in
Singapore, and also have a look at their recent
projects and work processes. Registration is
obligatory until the 30th of September at
j@flyingobjects.hu, specifying the requested
appointment time (max. 25 guests / talk).

hétfő
Monday

szerda
Wednesday

09/28

09/30

15:00-19:00 15:00-19:00
KERÉKGYÁRTÓ ANDRÁS főleg a bútortervezés területén dolgozik. Látogatói betekinthetnek az alkotási folyamatba, megismerhetik
a felhasznált technológiákat, majd 19 órakor
Elek Judit (Rododendron) moderálásával
beszélgetés kezdődik a tervezővel és gyártó
partnerei (Nezozen, Ply Design) képviselőivel.
A részvétel regisztrációhoz kötött (szeptember
25-ig): andras.kerekgyarto@gmail.com.

KERÉKGYÁRTÓ ANDRÁS
Rododendron Home
1092 Budapest, Ráday u. 49., 2. em. 20.
andraskerekgyarto.wordpress.com
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ANDRÁS KERÉKGYÁRTÓ is active mainly in
furniture design. Visitors can get an insight into
the creative and manufacturing processes he
is using, then at 19 a discussion starts, where
the designer and his manufacturing partners
(Nezozen, Ply Design) are being interviewed
by Judit Elek (Rododendron). Registration is
obligatory (until the 25th September) at
andras.kerekgyarto@gmail.com.

nyitott stúdiók

kedd
Tuesday

szerda
Wednesday

csütörtök
thursday

09/29

09/30

10/01

open studios

10:00-12:00 és 13:00-16:00
workshop
09/30 14-16
10/01 14-16

LAB5 ARCHITECTS
1113 Budapest, Edömér utca 4.
lab5.hu, facebook.com/LAB5architects

[L]inda, [A]ndrás, [B]alázs és [V]irág együtt
végezték el a BME Építészmérnöki karát,
majd megnyitották közös irodájukat. A LAB5
architects-et a kreativitás, a kísérletezés, az új
megoldások, a társművészetek és a technológiák iránti nyitottság jellemzi. A legkülönbözőbb léptékekben dolgoznak: városépítészet,
építészet, belsőépítészet egyaránt érdekesek
számukra. A tervezők most három napon át
várják az érdeklődőket, illetve két workshopot
is szerveznek, ezekre regisztráció szükséges
a registration@lab5.hu címen (max. 6-8 fő/
alkalom).

[L]inda, [A]ndrás, [B]alázs and [V]irág
were classmates at BME Faculty of Architecture,
then decided to open an office together.
LAB5 is characterised by creativity,
experimenting, and a big open-mindedness
towards new solutions, other arts and
technologies. The studio works in all scales
from urbanism to architecture and interior
design and welcomes visitors on three
consecutive days. Registration is obligatory
for the workshops at registration@lab.hu
(max. 6-8 visitors/occasion).

csütörtök
Thursday

13:00-20:00

09/29
Előadás / Presentation
17:00
Megnyitó / Opening event
19:00

MOBILSOFA
1134 Budapest, Lehel u. 9.
mobilsofa.com
facebook.com/mobilsofa

A MOBILSOFA építészei, belsőépítészei,
formatervezői, grafikusai olyan mobil eszközöket, tereket, építményeket terveznek és
építenek, melyek az embereknek az egymással,
vagy egy márkával való személyes találkozás
élményét nyújtják. A látogatók egy finom
ital mellett betekintést nyerhetnek a stúdió
mindennapjaiba, majd a tervezők 17 órától
bemutatják Integrált Design Metódusukat,
19 órakor pedig megnyílik portfólió kiállításuk.
A bemutatóra a nyitottstudio@mobilsofa.
com-on lehet regisztrálni szeptember 21 és
25 között.

Architects, interior-, industrial- and graphic
designers at MOBILSOFA design and build
tools, spaces and edifices that offer visitors
the experience of meeting – with others, or
with a brand. On the 29th visitors can have
an insight into the everyday life of the studio
(from 13:00), then participate at a presentation that sums up the company’s Integrated
Design Method. The lecture will be followed
by a portfolio exhibition. Registration to
the presentation (from 21 – 25 September)
at nyitottstudio@mobilsofa.com.
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szombat
saturday

10/03
14:00-20:00
Előadás / Presentation
18:00

NÉMA JÚLIA STÚDIÓ
1087 Budapest, Berzsenyi u. 4., 2. em. 27.
(38-as kapucsengő / doorbell 38)

facebook.com/studionema

NÉMA JÚLIA DLA tervezőművész, Magyar
Formatervezési Díj és a Ferenczy Noémi-díj
birtokosa. Stúdiója az ország első és egyetlen,
magas hőfokú fatüzelésű kemencével működő
professzionális kerámiaműhelye, ahonnan
gasztronómiai igényű étkészletek, teakerámiák,
építészeti munkák és műalkotások kerülnek ki.
Galériájában a design, a kézművesség és
a művészet találkozóhelyére invitál, bemutatva
Magas hőfokon című könyvét és hazánkban páratlan nemzetközi tapasz-talatait. Regisztráció
kötelező a nema.julia@spavia.com címen.

csütörtök
thursday

10/01

JULIA NEMA DLA is a designer, awarded
the Hungarian Design Award and the Ferenczy
Noémi Award. Her studio is the first and only
ceramic workshop in Hungary with a high
temperature, wood-fired production kiln, where
she creates mainly tableware and architectural
works of exceptionally high quality. Now she
opens her gallery, a meeting place for design,
craft and art, presents her book “Heated up
High” and offers insights into her international
experiences. Registration is obligatory at nema.
julia@spavia.com.

18:00-20:00

SKYSCANNER
1052 Budapest, Károly krt. 6.
K6 irodaház, Astoria
K6 Offices, Astoria

skyscanner.hu

A vezető globális utazási keresőoldal,
a SKYSCANNER mobil alkalmazásait Budapesten fejlesztő csapat irodája első ízben
nyílik meg a nagyközönség előtt, akik most
megtudhatják, mik voltak a fő szempontok az
új design kialakításakor. Ezután egy fejlesztővel,
designerrel és researcherrel is beszélgethetnek
arról, hogyan történik egy világszínvonalú app
fejlesztése, hogyan hatnak munkájukra a jövőt
meghatározó technológiai és design trendek,
és azt is, miért idejétmúlt feltételezés az, hogy
az effajta termékfejlesztés egyenlő a kódolással.
A vendégek tesztelhetik is a Skyscanner applikációkat és véleményükkel alakíthatják azok
sorsát. Regisztráció szeptember 25-ig:
linda.krajcso@skyscanner.net (max. létszám:
40 fő)
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The leading global travel search site,
SKYSCANNER’s mobile applications are
developed in Budapest. Now the audience can
visit the team’s new office for the very first time.
Visitors may now tour the new office and find
out the main challenges behind the new fit-out.
Further on, during a chat with a developer,
a designer and a researcher, they can listen
to stories about app development processes,
how the latest technological and design trends
influence their work and can also find out why
they think it is an outdated preconception that
app development equals simple coding. Guests
can also test, give feedback, and thus help
improving Skyscanner’s apps. Registration: until
25th September: linda.krajcso@skyscanner.net
(max. 40 participants)

nyitott stúdiók

hétfő
Monday

kedd
Tuesday

09/28

09/29

open studios

16:00-22:00 16:00-22:00

SPRINGLIFT
1121 Budapest, Hollósy Simon u. 21.
makespringlift.com

Mire jó egy ülő-álló asztal? Egészséges!
A SPRINGLIFT asztal díjnyertes formaterve
(Core77, 2015 USA) egyedülálló, és nagyban
eltér minden egyéb kereskedelemben kapható
termék formatervétől, hiszen kiegyensúlyozó
mechanizmusa rugók segítségével működik,
és semmiféle elektromos alkatrésze nincs.
A látogatók kipróbálhatják az asztalt, beszélgethetnek a tervezőkkel, ezen a napon ingyen
juthatnak hozzá a magasságuknak megfelelően
méretezett asztal gyártmányterveihez, emellett
közösen felépíthenek egy új asztalt
a tervezőkkel.

What is a sitting-standing desk good for?
It’s healthy! Award-winning design of the
SPRINGLIFT desk (Core77, 2015 USA) is unique
and different from all other tables available in
the stores. Its balancing mechanism works with
springs and has no electrical parts. Visitors now
can try the desk, get a tailor-made production
plan of it adjusted to their heights, meet the
designers, and build a table with them.

péntek
friday

09/25
14:00-18:00

STUDIO ARKITEKTER
1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.
studioarkitekter.com
facebook.com/studioarkitekter

A STUDIO ARKITEKTER egy budapesti
központú belsőépítészeti és tervező iroda. Nyílt
napjukon a látogatók számtalan, már átadott
projektjükkel ismerkedhetnek meg: találkozhatnak éttermek, kreatív irodák és terek, valamint
lakások és egy hotel újraálmodásával, valamint
bepillantást nyerhetnek a legújabb munkák
aktuális folyamataiba is. A stúdió tagjai több
napon is várják a látogatókat, további információ: designhet.hu

STUDIO ARKITEKTER is an interior design
and architecture studio based in Budapest.
They have been engaged in a wide variety of
projects from hotel interior through stores and
restaurants, creative spaces for offices and
residential buildings. Now the Studio
Arkitekter team welcomes visitors and
presents their latest and current projects.
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szombat
saturday

10/03
14:00-20:00

SZILÁGYI CSILLA
Meet Lab, 1111 Budapest, Stoczek u. 11.
csillaszilagyi.com
facebook.com/csillaszilagyiofficial

A tervezőnő tárgyai között szerepelnek
mesélős üvegtárgyak, kísérleti betonszobrok,
világítótestek, fényinstallációk. Látogatói
betekinthetnek a narratív design és a slow
design otthonába, ahol a tradicionális üveges
technológiák a kortárs vizualitással keverednek
jólesően bizarr egységgé. Lesz előadás a designer eddigi munkásságáról, szakmai útjairól,
közben különleges kávékoktélokat ízlelhet meg
egyedi pohárból a látogató.
Regisztráció: szilagyi.csill@gmail.com
vagy +36 20 255 1549 (max. 20 fő).

Narrative glass objects and experimental
concrete sculptures, lighting objects and installations are all present in the designer’s ouvre.
Visitors can have a look now at the home of narrative and slow design, where traditional glass
manufactory technologies meet contemporary
visual elements – and melt into a comforting
but bizarre unit. The designer will talk about her
works, study trips, while special coffee cocktails
will be offered to visitors in unique glasses.
Registration: szilagyi.csill@gmail.com
or +36 20 255 1549 (max. 20 guests).

A TIBA egy dinamikus építész stúdió,
nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező,
kreatív építészekkel. A cég munkájában
a designnal azonos hangsúlyt kap a projektek
üzleti felépítésének segítése és a design
menedzsment is. A látogatók most megismerhetik eddig publikálatlan terveiket, és betekintést nyerhetnek a stúdió munkamódszereibe,
miközben a csapat tagjai alkalmat teremtenek
kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre is,
lazább környezetben.
Regisztráció: studio@tiba-studio.com
vagy +36 1 336 0961.
TIBA is a dynamic design studio with
creative architects of international
experience. They realise high quality design
projects through professional and dynamic
teamwork. Besides outstanding design quality,
the business strategy of each project is equally
supported by providing special studies and
a professional management structure. TIBA
presents now their newest designs that have
never been published before. Visitors can also
learn about the team’s work methods and are
invited for a free discussion.
Registration: studio@tiba-studio.com
or +36 1 336 0961.
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péntek
friday

10/02
15:00-21:00

TIBA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ
1022 Budapest, Bimbó út 6. 1., em. 5.
tiba-studio.com

nyitott stúdiók

open studios

szerda
Wednesday

09/30
12:00-20:00
workshop
09/30
14:00-15:30
17:00-18:30

YKRA
1075 Budapest, Madách Imre út 8.
Telep Bár 1. em. / 1st floor

ykra.net
facebook.com/ykraclothing

A 2012-ben alapított YKRA retró stílusú
hátizsákok gyártásával foglalkozik. A résztvevők Lakatos Balázs tervező előadásában
ismerkedhetnek meg a márka történetével,
kipróbálhatják a varrást a stúdió ipari varrógépeivel, valamint tervezhetnek és elkészíthetnek
egy saját tolltartót. A tervező egész nap várja
az érdeklődőket. Jelentkezés a workshopokra
szeptember 20-25. között: info@ykra.net,
tárgy: „DHB Nyitott Stúdió jelentkezés” (max.
létszám: 10 fő alkalmanként).

péntek
friday

szombat
saturday

10/02

10/03

Founded in 2012, YKRA designs and produces backbacks with a retro feel. Visitors can
now listen to a lecture about the brand’s story
by designer Balázs Lakatos, try sewing with
the studio’s professional machines, and are
invited to design and create their own pencil
case. The studio is open all day, but registration
to the workshop is obligatory (between 20-25
September, at info@ykra.net, subject: „DHB
Nyitott Stúdió jelentkezés”, max. 10 participants
by appointment are allowed).

12:00-20:00 12:00-20:00

YUUTHS
1067 Budapest, Eötvös u. 27., fszt. 2.
2-es kapucsengő / doorbell 2

yuuths.com
facebook.com/yuuths

A YUUTHS egy extravagáns, innovatív
férfiruhamárka. A látogatók a Design Hét alatt
két napon át most betekinthetnek a stúdió életébe, megismerkedhetnek a márka kollekcióival,
emellett kötetlenül beszélgethetnek a tervezővel és egy kiállításon keresztül követhetik végig
egy termék útját a tervezéstől a kivitelezésig.

YUUTHS is an extravagant and innovative
menswear brand. Visitors get a chance to meet
the designer of the brand on two consecutive
days during Design Week, get to know the
collections and get a glimpse at the everyday
life of a fashion design studio. Through an exhibition, the working processes from designing to
manufacturing can also be followed.
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Vásárlási Akció
BUdapest
design
week

Shopping Discounts

A hagyományosan nagy népszerűségnek
örvendő Vásárlási Akció idén mintegy 50 helyszínen várja az egyedi, különleges, formatervezett
tárgyak rajongóit Budapest-szerte. Divat és
formatervezés, ajándék és használati tárgy, lakberendezési vagy képzőművészeti darab, ékszer
vagy szakkönyv: a Vásárlási Akcióban biztosan
talál majd néhány kedvére való darabot!

This traditionally very popular feature
of Budapest Design Week is returning this
year with some 50 shops all over Budapest.
Fashion or industrial design, gifts and useful
gadgets, books, jewellery, interior design
objects and fine art pieces: you will surely
find something to your taste from our
selection.

A programfüzetben található kuponok egyszeri,
20%-os kedvezményre jogosítanak fel az adott
üzletben, a kuponon megjelölt termékekre (külön
jelzés hiányában a teljes árukészletre), a Design
Hét Budapest időtartama alatt, azaz 2015. szeptember 25 – október 4. között. A kivágott kuponok
csak a programfüzettel együtt érvényesek, tehát
a vásárláshoz a programfüzet bemutatása is
szükséges. A Design Hét Budapest Vásárlási Akció
az üzletek más akcióival, ajánlataival nem vonható
össze.

Coupons of this guide have to be shown
upon purchase at the given shops, which in
exchange offer a general discount of 20%
for their products (or selected products).
Coupons are valid during Budapest Design
Week only (25 September – 4 October
2015). Coupons are valid only when cut on
location from this guide – please have this
guide with you. Design Week discounts presented on these pages can not be combined
with other offers of the stores.
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AllLights
designlámpák, világítástechnika ∙ design lamps and lighting systems
1064 Budapest, Podmaniczky utca 55. (Izabella és Rózsa utca között)
Tel.: +36 70 329 4897, nyitva / open
(Design Hét időtartama alatt / during Budapest Design Week):
H-Szo 9-20 ∙ www.allights.hu
A kedvezmény minden termékre vonatkozik, de más kedvezményekkel nem vonható össze.
Discount is valid for all products but does not add up with other discounts.

ARTISTA SHOWROOM
egyedi tervezésű ruhák, kiegészítők
designer clothing and accessories
1088 Budapest, Puskin u. 19.
Tel.: +36 1 328 0290, +36 30 999 1277, nyitva / open : H-Cs 10-18, P 12-20
www.artistafashion.com

BOMO ART BUDAPEST
bőrkötéses kézműves naplók, fotóalbumok, dekorpapírok
leather covered handmade diaries, photo albums, decor papers
1052 Budapest, Régiposta u. 14.
Tel.: +36 1 318 7280, nyitva / open: H-P 10-18:30, Szo 10-18
www.bomoart.com

ABSOLOOT ART & DESIGN
design papírtermékek – füzetek, képeslapok, csomagolópapírok
designer paper products – notebooks, postcards, wrapping papers
online shop: absoloot.bigcartel.com (jelszó / pw: DW2014)
Tel.: +36 70 622 8095
www.absoloot.hu

ANH TUAN SHOWROOM
luxus minőségű, kézzel varrt táskák, kiegészítők és ruhakollekciók
handmade luxury bags, accessories and clothes
1064 Budapest, Rózsa u. 74.,
nyitva / open: bejelentkezés alapján / by appointment only
bejelentkezés / appointment: anhtuan.budapest@gmail.com
www.anh-tuan.com

BLACK BOX CONCEPT STORE
Magyar divattervezők legújabb kollekciói, naponta új cuccok,
normális árak
Unique designer shop of young Hungarian fashion designers
1056 Budapest Irányi utca 18.
Tel.: +36 30 414 8979, nyitva / open: H-P 11-19 Sz 12-18
facebook.com/blackboxstore

BP Shop
COLORBAR
retro és kortárs design
retro and contemporary design
1053 Budapest, Magyar utca 22.
Tel.: +36 20 219 0400, nyitva / open: H-P 10-18:30, Szo 10-14
www.colorbarbolt.hu

ÉKEZET – NYITOTT MŰHELY GALÉRIA
ékszer stúdió, alkotó- és kiállítótér
jewellery studio, creative and exhibition space
1062 Budapest, Hajós u. 41.
Tel.: +36 20 560 1361, +36 20 278 6506, +36 20 297 9725
Nyitva / open: H-P 11-17, Cs 11-19
www.ekezetgaleria.hu

pólók, sapik, pulcsik és kiegészítők a legfrissebb magyar streetwear
márkától! ∙ tees, caps, hoodies and accessoires from the freshest
Hungarian streetwear brand
1077 Budapest, Wesselényi u. 24. , Tel.: +36 70 4095114, nyitva / open: H-P 11-20 SZo 11-18, V
11-16 ∙ 1062 Budapest, Váci út 1-3., Széchenyi nagykörút 7/A. , Tel.: +36 30 678 3630 , nyitva /
open: H-Szo 10-21, V 10-19 ∙ Árkád 2, 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a, Tel.: +36 70 360-5741,
nyitva / open: H-Szo 10-21; V 10-19 ∙ www.bpshop.hu

CUKORKA
Cukorka Sweetfabric műhely fogyasztható designt kínál. Az üzlet fő profilja az
aprólékos és precíz, tervezői munka végeredménye, az úgynevezett metszett cukor,
amely akár logot, vagy bármilyen mintát rejthet magában.
The store’s main business comes from what we call ‚cut’ candy, which is the result of
detailed and accurate design work containing either a logo or a complex pattern.

1053 Budapest, Múzeum krt. 7., passzázs / patio
Tel.: +36 30 619-8257, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-15
www.cukorka.com

EVENTUELL GALÉRIA

EUROPA DESIGN

egyedi és kisszériás lakástextilek, lámpák, öltözék kiegészítők,
ékszerek, bizsuk, Blue Paprika öltözékek
one-off home textiles, lamps, accessories, jewellery, trinkets, Blue
Paprika clothes
1056 Budapest, Nyáry Pál u. 7.
Tel.: + 36 20 567 2727, nyitva / open: H-P 11-18, Szo 10:30-14
www.eventuell.hu

designbútorok, iroda- és gyerekbútorok, home office, kiegészítők
designer furniture, office and children furniture, home office,
accessories
1022 Budapest, Bimbó út 37. ∙ Tel.: +36 1 274-0001
Nyitva / open: H-P 8:30-18, Szo: bejelentkezés szerint / weekends by
appointment only at +36 30 948-0173
www.europadesign.hu

FILTER GALÉRIA

EZÜSTGALÉRIA

kortárs ékszer design és művészeti galéria
contemporary jewellery design and art gallery
1136 Budapest, Pozsonyi út 49.
Tel.: + 36 1 350 5743, nyitva / open: H-P 11-19
www.filtergaleria.hu

kortárs és design ékszerek
contemporary and designer jewellery
1126 Budapest, MOM Lakópark, Dolgos u. 2/2.
Tel.: +36 1 201 5192, nyitva / open: H-P 11-18, Szo 10-13
www.ezustgaleria.hu

HIPAVILON - Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség
szellemivagyon-felmérés, szabadalmi- és védjegyszolgáltatások
Beváltható: 2015. december 18-ig
1054 Budapest, Zoltán utca 6., Tel.: +36 1 474 5954
Előzetes bejelentkezés szükséges
e-mail: info@hipavilon.hu
www.hipavilon.hu

INSITU DESIGN

ID DESIGN

design ajándék tárgyak, divat kiegészítők
designer gifts, fashion accessories
1053 Budapest, Múzeum krt. 7. passzázs / patio
Tel.: +36 1 266 3080, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-15
www.insitu.hu

dán lakberendezési áruház
Danish interior design store
2045 Törökbálint, MAX City, Tópark u. 1/a., 2. emelet 232. üzlet
Tel.: +36 23 444 707, nyitva / open: H-Szo 10-20
www.iddesign.hu

JE SUIS BELLE

Játékszerek Anno
Kiállítóterem és Bolt

női felsőruházat és kiegészítők
womenswear and accessories
1053 Budapest, Ferenciek tere 11., Párizsi Udvar
Tel.: +36 1 951 1353, nyitva / open: K-Szo 14-19
www.jesuisbelle.hu

LÁTOMÁS
kortárs design ruhák és kiegészítők, gondosan válogatott, kis szériás,
prêt-à-porter darabok ∙ contemporary designer clothes and
accessories, carefully selected, small-scale, prêt-à-porter pieces
1077 Budapest, Király u. 39. ∙ Tel.: +36 1 786 6659, nyitva / open: H-P
11-19:30, Szo 11-18 ∙ 1074 Budapest, Dohány u. 16-18.
Tel.: +36 1 267 2158, nyitva / open: H-P 11-19:30, Szo 11-18
www.latomas.hu

LOVEBUG VINTAGE
vintage showroom régi ruhákkal, ékszerekkel, táskákkal, cipőkkel és
kiegészítőkkel ∙ vintage showroom with old clothes, jewellery, bags,
shoes and accessories
1027 Budapest, Margit krt. 62. fszt. 5. ∙ Tel.: +36 30 233 4739, nyitva /
open (Design Hét alatt): K-P 14-19, Szo 12-18
www.lovebugvintage.com, facebook.com/lovebugvintage

hajdanvolt játékszerek kiállítóterme és boltja
exhibition space and shop for vintage toys and games
1066 Budapest Teréz krt. 54.
Tel.: +36 1 302 6234, nyitva / open: H-Szo 10-19
www.jatekanno.hu

KATA SZEGEDI SHOWROOM
egyedi tervezésű, kortárs női ruhák és kiegészítők
one-off, contemporary womenswear and accessories
1051 Budapest, Fehér Hajó u. 12-14. I. em. 1./69-es kapucsengő
Tel.: +36 30 376 0404, nyitva / open: H-P 12-19
www.kataszegedi.com

LIGNE ROSET
prémium design bútorok és kiegészítők
premium design furniture and accessories
1065 Budapest, Hajós utca 12.
Tel.: +36 20 337 2116, nyitva / open: H–P 10-18, Szo 11-14
www.ligne-roset.hu

MOBILI MANIA
design bútorok és kiegészítők
designer furniture and accessories
1132 Budapest, Victor Hugo u. 45.
Tel.: +36 1 321 7310, nyitva / open: H-P 10-18, Szo 10-14
www.mobilimania.hu
A kedvezmény a bemutató darabokra és a raktáron
lévő termékekre vonatkozik.

ONE Fashion Budapest

MEDENCE CONCEPT STORE
& DESIGN SALON
design díjas Re+concept táskák, továbbá upcycling design lámpák
és bútorok
design award winning re+concept bags, upcycling design lamps
and furniture
1093 Budapest, Pipa u. 4. ∙ Tel.: +36 1 303 4881, nyitva / open: H-P 10-18
www.medencedesign.com

Nubu

1092 Budapest, Ráday utca 9. · Tel.: +36 30 398 7028, +36 20 378 3795
nyitva / open: H-P 11-19, Szo 11-14
www.onefashionbudapest.com

NUBU FLAGSHIP STORE, 1061 Budapest, Andrássy út 13.
Tel.: +36 70 607 4903, nyitva / open: H-P 11-20, Szo 10-20
NUBU POP-UP STORE, 1052 Budapest, Szervita tér 3.
Tel.: +36 70 527 2542, nyitva / open: H-P 11-20, Szo 10-20
NUBU MOM PARK, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. ∙ Tel.: +36 20 480 1990,
nyitva / open: H-Sze 10-20, Cs-Szo 10-21 ∙ MONO FASHION,
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 20. ∙ Tel.: +36 20 772 5273,
nyitva / open: H-P 11-20, Szo 10-20 ∙ www.nubu.hu
A kedvezmény a NUBU és a NUDE BY NUBU termékekre vonatkozik.

PALMETTA DESIGN ÉS
TEXTIL GALÉRIA

PAISLEY ENTERIŐR
TEXTIL & OUTLET

hazai és nemzetközi design tárgyak
Hungarian and international designer objects
1114 Budapest, Bartók Béla út 30. ∙ Tel.: +36 30 296 6254, nyitva / open:
H-P 11-18 Szo 11-14 ∙ 2000 Szentendre, Bogdányi u. 14.
Tel.: +36 26 313 649, nyitva / open: minden nap / daily 10-18
www.palmettadesign.hu
A kedvezmény a magyar tervezők munkáira vonatkozik.

design függöny és kárpit szövetek nagy kedvezményekkel Anglia
legjobb textilgyártóitól
discount designer curtain and upholstery fabrics from UK’s best
manufacturers fabrics from UK’s best manufacturers
1095 Budapest, Ipar utca 2/B · Tel.: +36 20 219 9390,
nyitva / open: H-P 12-18, Szo 11-14 · www.paisley.hu
A kedvezmény a bemutató darabokra és a raktáron lévő
termékekre vonatkozik.

Vedd fel a magyar stílust! A ONE Fashion Budapest egy olyan hazai designer üzlet,
ahol több, mint 20 magyar tervező különleges kollekciója található meg. A választékban
egyedi ékszerek, kiegészítők és ruhák közül lehet válogatni.
Feel the hungarian style. ONE Fashion Budapest is a unique, local desinger store, where
you can find more than 20 Hungarian designers’ collections. Jewelleries, accessories and
dresses can be found in our selection.

PRINTA AKADÉMIA – concept store

POINT ZERO BEMUTATÓTEREM

limitált szériás szitanyomatok, egyedi és újrahasznosított ökodesign
darabok, kávézó és stúdió ∙ small-scale screen prints, one-off and
recycled eco-design pieces, café and studio
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10/a. ∙ Tel.: +36 30 292 0329,
nyitva / open: H-P 11-19, Szo 12-18 ∙ www.printa.hu
A kedvezmény a Pest kollekció darabjaira érvényes.

designbútorok és tárgyak ∙ designer furniture and objects
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/g
Tel.: +36 1 202 4248, nyitva / open: H-P 9-18, Szo 10-14
www.pointzero.hu
A kedvezmény a készleten lévő bútorokra vonatkozik.

RODODENDRON ART AND
DESIGN SHOP

RETROCK

art printek, divat, design ajándéktárgyak
art prints, fashion, designer gifts
1052 Budapest, Semmelweis u 19.
Tel.: +36 70 419 5329, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-16
www.rododendronart.com, facebook.com/rododendronart

speciális vintage darabok, hazai és külföldi tervezők kisszériás
ruhái, kiegészítői ∙ special vintage pieces, small-scale clothes and
accessories from Hungarian and international designers
1061 Budapest, Anker köz 2.
Tel.: +36 30 472 3636, nyitva / open: H-Cs 11-21, P-Szo 10-22
www.retrock.com

SCHATZI Vintage szalon és bár

ROOMBA HOME CULTURE

Dress & bar dual concept store, fresh, vintage and second-hand
clothes, accessories & cafe
1073 Budapest, Akácfa utca 51.
Tel.: +36 1 374 0571, nyitva / open: H-Sze-Cs 12-22, P-Szo 12-22
facebook.com/schatzibudapest
A kedvezmény a megjelölt termékekre vonatkozik.

lakberendezési stúdió, exkluzív bútorok, dekorációk, belsőépítészet
interior decoration studio, exclusive furniture, decoration,
interior design
1051 Budapest, Arany János u. 29.
Tel.: +36 1 374 0571, nyitva / open: H-P 10-18
www.roombahome.com

STYLE CENTER BY MÜLLER MÓNIKA

SCOLAR KIADÓ

lakberendezés, egyedi bútorok, textil- és tapéta világmárkák
interior decoration, one-off furniture, international textile and
wallpaper brands
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 21-23.
Tel.: +36 20 237 5969, nyitva / open: H-P 10-18 , Szo 10-14
www.mullermonika.hu

design-, építészeti- és fotós könyvek, képző- és
iparművészeti albumok
design, architecture, photography, fine and applied arts books
1016 Budapest, Naphegy tér 8. ∙ Tel.: +36 1 466 7648
Nyitva / open: H-P 9-16:30
www.scolar.hu

SZPUTNYIK SHOP
TheGardenStudio
feltörekvő kortárs magyar divattervezők boltja
Hungarian designers clothing and accessories
1061 Budapest, Paulay Ede utca 18.
Nyitva / open: H-Szo 10-20
www.thegardenstudio.hu

egyedileg válogatott vintage ruhák és kiegészítők; kisszériás,
új tervezői darabok · hand-picked selection vintage clothing and
accessories; small-scale, new designer pieces
D20: 1074 Budapest, Dohány u. 20. · Tel.: +36 1 321 3730
Nyitva / open: H-Szo 11-20
K-22: 1061 Budapest, Király utca 22. (Káldy Gy. u. 1.) · Tel.: +36 1 215 3475
Nyitva / open: H-Szo 11-21
www.szputnyikshop.hu, facebook.com/szputnyikshop

ÜVEG/HÁZ Design
és Borkereskedés

TheBétaVersion

bor és üveg
from wine to design
1051 Budapest, Sas utca 5.
Tel.: +36 30 609 6346, nyitva / open: H-P 11-20, Szo 12-18
www.uveghazbudapest.com

különleges designer bőrtáskák és kiegészítők
exclusive designer leather bags and accessories
1111 Budapest, Budafoki út 22. 4. emelet, 55. csengő
Tel.: +36 20 527 4011, nyitva / open: H-P 12-20
www.thebetaversion.com

VADJUTKA DESIGN ÉKSZERBOLT

VA DESIGN

design ékszer különlegességek
designer jewellery specialities
1053, Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. Paloma, félemelet (bal oldali
lépcsővel szemben / opposite the left side stairs)
Tel.: +36 20 390 5541, nyitva / open: H-P 11-19, Szo 11-15
www.vadjutka.hu

belsőépítészet, lakberendezés, design bútor
interior design and decoration, designer furniture
Max City Lakberendezési Áruház, 2045 Törökbálint,
Tópark u.1/A fsz. 012 üzlet
Tel.: +36 30 400 1945, nyitva / open: H-Sz 10-20
www.vadesign.hu

YKRA
YLKA DESIGN STUDIO
Fibula, Dorv, DUCSAI, Designizmus Design üzlet, fiatal magyar
tervezők stúdiója egyedi tervezéső ruhák, bőr öltözék kiegészítők
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. 2/5
Tel.: +36 70 773 0310, nyitva / open: K-P 14-19
facebook/ylkadesignstudio

YKRA hátizsákok, KEZEMURA kerámiák, FAUN longboardok
és KELE Clothing darabok
YKRA backpacks, KEZEMURA pottery, FAUN longboards
and KELE Clothing
1075 Budapest, Madách Imre út 8. (Telep Galéria, 1. em.)
Tel.: +36 30 262 6981, nyitva / open: H-Szo 15-21
facebook.com/ykrastore

zenit HOME
design bútorok és kiegészítők, konyhabútorok, hidegburkolatok,
szaniterek, csaptelepek
designer furniture and accessories, kitchen furniture, ceramic tiles,
bathroom fittings, taps
1054 Budapest, Báthory u. 6. ∙ Tel.: +36 1 798 7001, +36 30 501 7784
Nyitva / open: H–P 10–19, Szo 10–17
www.zenithome.hu

PROGRAMOK / PROGRAMS

JAM SESSION
A MOME+ ÉS A START UP GUIDE KÖZÖS
GONDOLATÉBRESZTŐJE / THOUGHTPROVOKING MEETUP BY MOME+ AND
START UP GUIDE

hétfő
Monday

könyvbemutató és kerekasztal / book launch
and round table discussion

09/28

Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33–37.

14:00

mft.org.hu
facebook.com/magyarformatervezesidij
mome.hu, momeplusz.mome.hu

A designerek életútjában mindig kritikus
pont a pályakezdés. Milyen ismeretek, attitűd
nyújthat segítséget abban, hogy sikeresen
tudják venni ezt az akadályt? A Magyar Formatervezési Tanács által 10 éve indított START
UP GUIDE, mely folyamatosan aktualizált
segítséget nyújt a kreatívipari-piaci környezet
lehetőségei közti eligazodásban, valamint
a MOME+, a MOME kísérleti inkubációs projektje
szakmai kerekasztal-beszélgetésen osztja meg
egymással és a közönséggel tapasztalatait.
A beszélgetés aktív résztvevői a START UP
GUIDE szerkesztői, a MOME+ csapata (mentorok, mentoráltak) és a Magyar Formatervezési
Díj elismertjei. A program egyben a MOME+
kötet bemutatója is. A program ingyenes, de
regisztrációhoz kötött (max. 100 fő, regisztráció
szeptember 21-ig: mfti@hipo.gov.hu).
Szervező: MOME+, Magyar Formatervezési Tanács

Career start is always a critical point in
designers’ lives. What knowledge and attitude
may be of help to them to be able to surmount
that obstacle? The START UP GUIDE launched
by the Hungarian Design Council 10 years ago,
which provides continuously updated help with
information on the possibilities available in
the creative industrial environment, as well as
MOME+, an experimental incubation project of
MOME share their experiences with one another
and the audience at a professional roundtable
discussion. Active participants of the discussions will be the editors of the START UP GUIDE,
the MOME+ team (mentors, mentees) and
the awardees end exhibitors of the Hungarian
Design Award. The programme will incorporate
a book launch of the MOME+ volume. Admission
to the programme is free but subject to registration (limited to a maximum of 100 persons,
registration will be open until 21 September
at mfti@hipo.gov.hu).
Organised by: MOME+, Hungarian Design Council

LIGHTS LIGHTS LIGHTS
HASZNOS DESIGN KIÁLLÍTÁS / USEFUL
DESIGN EXHIBITION
Solinfo
1077 Budapest, Wesselényi utca 6-8.
Nyitva / open: október 1 – 9. / October 1-9.,
H-P 10-18 / Mon-Fri 10-18
facebook.com/MOMEtargyalkoto
csütörtök
thursday

10/01
A MOME Tárgyalkotó Tanszék diákjainak
féléves, az egyetemen tervezett munkáiból
nyílik kiállítás. Középpontban a fény, különböző
formákban megjelenítve. A kiállított munkák
a hagyományos, kézműves vagy a gyári
technológiát alapul véve különféle szilikát
anyagokból készültek.
Szervező: MOME Tárgyalkotó Tanszék

Megnyitó /
opening event

18:00

MOME’s Design & Art Department presents
the works of its students at this new exhibition.
Central topic is the light, in its various forms.
Exhibited works are all based on traditional
craft techniquest or industrial technology, but
always based on silicate materials.
Organised by: MOME Design & Art Department
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PROGRAMOK / PROGRAMS

FELHŐGYÁR –
PERSPEKTÍVÁKAT ÉPÍTÜNK!

CLOUDFACTORY – WE
MANUFACTURE PERSPECTIVES!

vasárnap
sunday

09/27

MOME ECOLAB KIÁLLÍTÁS / EXHIBITION
1061 Budapest, Káldy Gyula u. 7.

Megnyitó /
opening event

Nyitva / open (Design Hét ideje alatt / during

17:00

Naspolya Nassolda

Design Week): H-V / Mon-Sun: 10- 20
facebook.com/MomeEcoLab

A MOME EcoLab által indított Felhőgyár
projekt egy szociális design műhely, ahol
mélyszegénységben élő gyerekek fiatal designerekkel alkotnak közösen a borsod megyei
Bódva-völgyben. Most a 2015-ös nyári egyetem
alatt létrehozott alkotásokról készült életképekből nyílik kiállítás, valamint Góg Angéla food
designer jóvoltából a gyerekek által ihletett
sütemények is megkóstolhatók a helyszínen.
Szervező: MOME Ecolab

MO_ST_

péntek
friday

09/25

Cloudfactory is a social design workshop by
MOME EcoLab, where kids living in extreme
poverty can work together with young designers in Bódva Valley, one of the poorest regions
of Hungary. During Design Week Budapest
EcoLab is going to exhibit a photo selection of
the social design summer university 2015 and
thanks to Angela Gog food designer cakes and
cookies inspired by the children from Bódvaszilas can be tasted on the spot.
Organised by: MOME Ecolab

Megnyitó /
opening event

18:00

MOHOLY_NAGY_STÚDIUMOK; TIPOFOTÓ
KIÁLLÍTÁS ÉS WORKSHOP / MOHOLY_
NAGY_STUDIES; TIPOPHOTO EXHIBITION
AND WORKSHOP
Ponton Galéria

Moholy-Nagy Tipofotó című írása ma aktuálisabb, mint valaha. Digitális világunk újraértelmezte az anyaghoz való viszonyunkat, a manuális
technológiákhoz az új generáció új szemlélettel,
ösztönösen nyitottan nyúl. Hogyan értelmezik
át a fiatal művészek a klasszikus fotográfia és a
tipográfia kortárs viszonyát, hogyan jelenítik meg a
Moholy-Nagy-féle gondolatot ma, hogyan terveznek betűt a Bauhaus örökségének új viszonyrendszerében? Ezekre ad választ a mo_st_ című
kiállítás, amely könyvbemutatóval együtt a MOME
diákjainak munkáiból válogat. (A workshophoz
szükséges felszerelés: laptop képszerkesztésre alkalmas programmal és fotózásra alkalmas kamera
vagy mobil eszköz, regisztráció szeptember 20-ig:
momegraphic@mome.hu, max. 25 fő). Nyilvános
záró prezentáció: szeptember 27., 17:00.

Szervező: MOME
Moholy-Nagy’s philosophy and essay entitled
Typophoto is more up-to-date now than ever. The
digital world has reconstructed our relations to
matter; the new generation uses manual techniques
with a new approach and instinctive openness. How
does this new generation of artists reinterpret the
contemporary relation of classical photography
and typography? How do young artists represent
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1015 Budapest, Batthyány u. 65.
Nyitva / open: szeptember 25. – október 24. / 25
September – 24 October, K-Sze / Tue-Wed 12-18
pontongaleria.hu
szombat
saturday

vasárnap
sunday

09/26

09/27

Workshop

11-17

Moholy-Nagy’s ideas today? How do they design
typefaces in the new context of the spiritual heritage of Bauhaus? The exhibition mo_st_ showcasing
a selection from the works of the students of MOME
along with a book premiére ventures to answer the
above questions. (Workshop registration:
momegraphic@mome.hu (max. 25 persons).
Closing presentation (public event):
27 September, 17:00.

Organised by: MOME

PROGRAMOK / PROGRAMS

PONT5 STÚDIÓ
Kísérleti műhely 2.0 / experimental
workshop 2.0
Tesla
1075 Budapest Kazinczy u. 21.
Nyitva / open: október 2-3. / 2-3 October, 15- 18
mome.hu

A MOME szervezésében idén is vár a kísérleti
műhely, ezúttal megújult helyszínen, ahol a hallgatók innovatív kísérletei kerülnek bemutatásra
egy különleges, impulzív közegben. A PONT5
Stúdió impresszív installációval, a feltörekvő
Open-Up divattervezői pedig interaktív divatbemutatóval készülnek. Idei témájuk a textil és
a forma fúziója, avagy a divat- és a formatervezés kapcsolódása, kiteljesedése.
Szervező: PONT5 Stúdió, Open-Up, MOME

csütörtök
thursday

10/01

Megnyitó /
opening event

19:00

MOME’s experimental workshop is back – this
time on a new location where innovative experiments by the students are set up in a special
atmosphere. As usual, PONT5 studio is responsible for the impressive installation, while the
designers of emerging fashion brand Open-Up
prepare with an interactive fashion show. This
year’s theme is the fusion between textile and
form, aka cooperation and exchange of fashion
and design.
Organised by: PONT5 Studio, Open-Up, MOME

péntek
friday

09/25

Megnyitó /
opening event

18:00

A’TABLE!
ASZTALHOZ! / TO THE TABLE!
FOOD DESIGN
1116 Budapest, Sztregova utca 7. (Fonó Budai
Zeneház melletti gyárépületben / factory
building near Fonó Budai Zeneház)
Nyitva / open: Szeptember 25 – Október 2 /25
September – 2 October, H-SZ / Mon-Sat 12-18
artus.hu, mome.hu, juranyihaz.hu

A Design Intézet kiállítása a Tárgyalkotó
Tanszék hallgatóinak elmúlt években készült
munkáit mutatja be. Utazás az asztal körül: porcelán pohár, üveg kehely, fém kés, fa villa, beton
terítő, étkezés az interneten, emléksütemény.
Food Design a MOME tükrében.
Szervező: MOME Design Intézet

The exhibition by Design Institute presents
works made of Design & Art Department
students in recent years. Traveling around the
table. Porcelain cup, glass jar, metal knife, wood
fork, concrete tablecloth, eating on the internet,
commemorative cake. Food Design in the light
of Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest.
Organised by: MOME Design Institute
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PARTNEREINK
PROGRAMJAI

BUdapest
design
week

PROGRAMS BY OUR PARTNERS
péntek
friday

Megnyitó /
opening event

18:00

09/25

LABROSSE
Kiállítás és aukció / exhibition
and auction
Tesla
1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
Nyitva / open: szeptember 25. – október 3. /
25 September – 3 October, K-Sz / Tue-Sat 14-20

kassakmuzeum.hu

Labrosse Dani (18) magyar-francia illusztrátor. Fiatal kora ellenére amerikai és európai
zenekaroknak tervezett lemezborítót és logót,
internetes újságok és reklámügynökségek
mellett dolgozott többek közt a Greenpeace és
az Espell számára is. Stílusára Haring, Basquiat,
Bosch valamint Beavis & Butthead világa volt
leginkább hatással. Kiállítását október 3-án 18
órakor aukció zárja (belépő: 500 Ft, a jegybevétel és az aukción befolyt összeg egy részéből
a Tesla egy kreatív nevelést segítő intézményt
támogat).
Szervező: Tesla Budapest Kulturális Központ

CADLINE
Helyszínek és időpontok
/ schedules:
archline.hu

Dani Labrosse is a French-Hungarian
illustrator. He’s only 18, but he has already
designed logos and album covers for European
and American underground bands, worked for
online magazines and UK advertising
agencies, for Greenpeace, Espell and more. His
style is influenced mainly by the work of Keith
Haring, Jean-Michel Basquiat, Hyeronymus
Bosch and Beavis & Butthead. The exhibition
will be closed by an auction at 18:00 on the
3rd October (tickets: 500 Ft, income from the
tickets and auction goes to charity).
Organised by: Tesla Budapest Cultural Centre
péntek
friday

09/25

Díjkiosztó /
award ceremony

17:30

designhet.hu

A legkülönlegesebb az otthonunk. Mitől érezzük
otthonosan magunkat egy élettérben? Milyen
fontos szempontok alapján dolgoznak a Cadline
tervezői? Hogyan mutatják meg a tökéletes végeredményt megrendelőiknek az ARCHLine.XP-ben
a munkájuk során? Mediterrán Otthon pályázat
díjkiosztó (szept. 25., Solinfo), Mitől lesz otthonos
egy lakás? előadás (szept. 29., CadLine iroda),
Eszközök az otthonos élettér kialakításához
előadás (okt. 1., CadLine iroda). Regisztráció:
info@cadline.hu (max. 30 fő). Részletek
az archline.hu és designhet.hu oldalakon.

Szervező: Cadline Kft.
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Our homes represent special value to us. What
makes us feel cosy in a living space? What are the
major considerations for Cadline designers in their
work? How do they show the perfect end-result to
their customers in ARCHLine.XP when working on
assignments? Award ceremony of the competition “Mediterranean Home” (25 Sept., at Solinfo),
presentation “What makes a flat cosy?” (29 Sept.,
at CadLine office), presentation “Tools to achieve
a cosy living space” (1 Oct., at CadLine office).
Registration: info@cadline.hu (max. 30 persons).
For details, please visit the websites archline.hu
and designhet.hu.

Organised by: Cadline Kft.

09

25

INTERNATIONAL HOME
POSTERS PROJECT
Kiállítás és workshop / exhibition
and workshop
Izraeli Kulturális Intézet
1061 Budapest, Paulay Ede u. 1.
(1. emelet, Futureal terem / 1st floor, Futureal room)

Nyitva / open: szeptember 25. – október 22. /
25 September – 22 October, H-V/Mon-Sun 10-18

izraelikultura.hu
péntek
friday

09/25

Megnyitó /
opening event

17:30

vasárnap
sunday

09/27

Workshop

11:00

Yasha Rozov International Home Posters projektjének célja, hogy a nemzetközi párbeszédet
erősítse a dizájnon keresztül azáltal, hogy világszerte diákok reflektálnak az otthon univerzális
és egyben személyes témájára. A projekt két
részből áll: utazó kiállításból és workshopból,
utóbbira regisztráció szükséges:
tinyurl.com/nhyxbfu (max. 20 fő).
Szervező: Izraeli Kulturális Intézet

Corian®az otthonunkban
Corian®in our home
Kiállítás / exhibition
SOLINFO Lighting & Home
1077 Budapest, Wesselényi u. 6.

The Home International Poster Project by
Yasha Rozov promotes dialogue through design,
by linking students from schools all over the
world to address the universal and very
personal theme of ‚Home’. The Project is
comprised a travelling exhibition and
a workshop. Registration to the workshop:
tinyurl.com/nhyxbfu (max. 20 guests).
Organised by: Israeli Cultural Insitute in Budapest

péntek
friday

09/25

Megnyitó /
opening event

18:00

Nyitva / open: szeptember 25 – október 4., H-P /
M-Fri 10-18, Szo / Sat 10-14
facebook.com/corianmagyarorszag

Az Akrilux Juhász Mónika tervezővel közösen
mutatja be a DuPont™ Corian®új színeit, egy
nappali enteriőrön keresztül. Az érdeklődők
bemutatót kaphatnak az anyag felhasználási
területeiről, gyártási lehetőségeiről.
Szervező: Juhász Mónika, Dupont
Akrilux and designer Juhasz Monika are
introducing a living room setting with the new
colors by DuPont™ Corian®. Visitors can get an
in-depth presentation about use of this material
and its production.
Organised by: Mónika Juhász, Dupont
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09

25

péntek
friday

09/25

BEMUTATÓ NAP /
OPEN DAY

11:00

BASIC COLLECTION –
HOME EDITION
NYÍLT SHOWROOM NAPOK / OPEN
SHOWROOM DAYS
1051 Budapest, József Attila u. 12.
Nyitva / open (Design Hét alatt /
during Design Week): H-SZ/Mon-Sat 11-19

facebook.com/basichome.hu

A Basic Collection először mutatja be új,
különleges home kollekcióját, melyek darabjai
az otthoni bútorok új generációját képviselik
stílusos és laza eleganciával. Az új kollekciót kifinomult vonalak, letisztult formák és
különleges anyaghasználat jellemzik. A Nyílt
Showroom Napok keretében a Basic home
kollekciójának filozófiájával, egyedi karakterével
ismerkedhetnek meg a látogatók, akiket
a Design Hét ideje alatt különleges
ajánlatokkal vár a Basic.
Szervező: Basic Home

smART! XTRA // HAUTE
COUTURE
interaktív prezentáció / interactive
presentation
Trafó Kortárs Művészetek Háza

Basic Collection presents its brand-new
home edition. The collection contains the new
generation of home furniture which make your
home stylish and unique. Sophisticated lines,
clear shapes and special materials describe best
the characteristics of this collection. During
the Open Showroom Days, Basic will take the
visitors to a journey where they can get closer
to the philosophy of home edition and feel the
atmosphere of uniqueness. Moreover, during
the Design Week Basic will welcome their
visitors with special offers.
Organised by: Basic Home

péntek
friday

09/25

Megnyitó /
opening event

19:00

1094 Budapest, Liliom u. 41.
trafo.hu

A smART! EXTRA sorozat őszi kiadásának
első alkalmán a textilek csodás világába tehet
kirándulást a látogató. Hangzó matériák,
játékos sziluettek, vagány, úttörő szellemiségű
ruhakollekciók és újraértelmezett szabásvonalak sorakoznak majd a Trafóban, sőt: akár egy
érintésre dalra fakadó szövet is megtekinthető!
Belépődíj: 500 Ft.
Szervező: Trafó Kortárs Művészetek Háza
In the frame of smART! EXTRA – a series of
interactive presentations – visitors can learn
about interdisciplinary forms of co-operation
between different areas of art and creative
industry through several implemented projects.
Haute couture event focuses on e-textiles – like
the fabric that sings, when you touch it.
Tickets: 500 Ft.
Organised by: Trafó Kortárs Művészetek Háza
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09

péntek
Friday

péntek
Friday

09/25

10/02

25

Workshopok /
Workshops

15:00
17:00

LEVANDE
Design chocolate workshop
Levande
1045 Budapest, Dugonics u. 5-11., 1. emelet /
1st floor
facebook.com/levande.choolaterie

A workshop során a díszvendég országhoz
kapcsolódóan egyedi öntőformák segítségével
Gaudi hexagon cementlapjait fogják elkészíteni
csokoládéból a résztvevők. Ezen felül bemutatásra kerül többféle temperálási technika, illetve
az eljárások, alapanyagok, melyekkel a Levande
termékeket gyártják. A résztvevők fűszeres
spanyol forró csokoládét is kapnak, hiszen
Cortésnek köszönhetjük az istenek italát is.
Regisztráció: info@levande.hu (10 fő/alkalom,
részvételi díj: 1500 Ft).
Szervező: Levande Design Chocolaterie

At the workshop, the participants will use
unique moulds to make Gaudí’s hexagonal
cement tiles from chocolate, as a reference to
the country that is the guest of honour this year.
Moreover, various tempering techniques will be
presented, as well as the procedures and base
materials used to manufacture Levande products. The participants will also be served spicy
Spanish hot chocolate, the drink of gods we
owe to Cortés. Register at info@levande.hu (10
persons/occasion, participation fee: HUF 1500).
Organised by: Levande Design Chocolaterie

péntek
friday

09/25
HOMLOKZATI SZÍNJÁTÉK

FACADE COLOUR PLAYS
Lánchíd 19 Design Hotel****
1013 Budapest, Lánchíd u. 19.

Megtekinthető / on view: Design Hét alatt
minden nap / during Design Week daily 19-22
lanchid19hotel.hu

A Lánchíd 19 design hotel üveghomlokzata
fiatal magyar művészek önálló képzőművészeti
alkotása, melynek köszönhetően a szálloda
egyfajta „világítótoronyként” áll a Duna-parton.
A Design Hét alkalmából már hagyományként,
a hét minden napján más-más színre vált a
homlokzat, ezzel is egy kis változatosságot
és különlegességet varázsolva a városba. A
Lánchíd 19 a magyar design elkötelezett híve,
48 szobáját fiatal magyar kreatívok alkotásai
teszik egyedivé.
Szervező: Lánchíd 19 Design Hotel

The glass facade of Lánchíd 19 design hotel
is an independent visual art creation of young
Hungarian artists, which lends the hotel the
look of a „lighthouse” at the Danube bank.
As a recent tradition, the facade changes colour
on every day of the Design Week, adding
a pinch of diversity and special features to
the city. Lánchíd 19 is committed to Hungarian
design, with 48 of its rooms decorated
individually with creations of young
Hungarian creative artist.
Organised by: Lánchíd 19 Design Hotel
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09

25

péntek
friday

09/25
A skót MYB Textiles jelenleg az egyetlen
gyártó a világon, amely mintás pamut csipkét
készít eredeti Nottingham csipke szövőszékeken. A több mint 90 éves gépeken egyaránt
gyártanak viktoriánus és egyedi modern mintájú
csipkét. A kiállításon klasszikus és minimál stílusú
kollekciókból láthatnak válogatást az érdeklődők,
illetve 15% kedvezménnyel rendelhetnek bizonyos
termékeket.
Szervező: Design Hypnosis Kft.
Scottish MYB Textiles is now the only producer
in the world manufacturing patterned lace with
original Nottingham Lace Looms. Some of the
looms are over 90 years old and are capable
of producing both historical and modern lace
patterns. A selection of best classic and modern
designs will be exhibited now, while all of MYB
lace can be ordered with a 15% discount.
Organised by: Design Hypnosis Ltd.

péntek
friday

09/25

Megnyitó /
opening event

SCOTTISH INTERIOR LACES
Kiállítás / exhibition
Csipkemester
1095 Budapest, Ipar u. 2/B

Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design
Week): H-P/Mon-Fri 12-18; SZ/Sat 11-14
csipkemester.hu

A Paloma művészudvarban Horák Andrea
festményein budapesti lelakott utcarészletek
jelennek meg, Kiss Anna Júlia „automatiyue”
kollaborációra csábít, Pásztor Teodóra „Thejoska” kézzel festett fabábui különféle állatokat
formálnak meg, a galériában a Brinkus Design
Rugs egyedi szőnyeg plasztikái lesznek kiállítva.
A Room9 csapata többféle ékszer workshoppal
készül, a Room13-14 élő alkotói bemutatkozásokat szervez. Részletes program a Facebookon
és a designhet.hu oldalon!
Szervező: Paloma Budapest

17:30

A MÁSODIK OTTHONUNK
OUR SECOND HOME

Csoportos designaktivitások /
group design activities
Paloma
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
belső udvar / courtyard
Nyitva / open: szeptember 25 – október 10. / 25
September – 10 October, H-P/Mon-Fri 11-19; Sz/
Sat 11-15
facebook.com/PalomaBudapest
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SKÓT ENTERIŐR CSIPKÉK

Paloma presents Andrea Horak’s paintings
about Budapest run-down street details, Anna
Julia Kiss’s “automatiyue” attracting collaborations, Teodóra Pásztor’s “Thejoska” hand-painted wooden puppets forming various animals,
while in the gallery Brinkus Design Rugs custom
carpet sculptures will be on display. Room 9
team offers several jewelry workshops, and
Room13-14 organises live artist presentations.
Detailed program on Facebook and at
designweek.hu!
Organised by: Paloma Budapest

09

25

péntek
friday

Megnyitó /
opening event

19:00

09/25

VERNISSAGE EN VOYAGE
– BIJOUX Á LA CARTE
esemény – kiállítás / event – exhibition
Keleti pályaudvar
1087 Budapest, 10. vágány
floravagi.net

Kis képzeletbeli utazás egy szokatlan kiállítási helyszínen, ahol a tehetséges fiatal ékszertervező: Vági Flóra alkotásai kerülnek terítékre.
Időpontok: szeptember 25.: 19-21, szeptember
26.: 11-13, 13:30-15:30, 16-18, szeptember 27.:
11-13 óra között, regisztráció:
bijouxalacarte@continentaltrain.com,
+36 1 792-3021 (max. 42 fő/időpont).
Szervező: Szigeti András (Continental Railway Solutions Kft),
Vági Flóra

Small, imaginary journey, in an unconventional exhibition venue, where jewellery by a young
Hungarian designer: Flóra Vági will be on the
menu. Schedules: september 25.: 19-21, september 26.: 11-13, 13:30-15:30, 16-18, september 27.:
11-13, registration:
bijouxalacarte@continentaltrain.com,
+36 1 792-3021 (max. 42 guests/occasion).
Organised by: András Szigeti (Continental Railway Solutions
Ltd), Flóra Vági

péntek
friday

09/25
HEREND – AZ ÉLŐ PORCELÁN

Herend – The Living Porcelain
Kiállítás / exhibition
Herend Belvedere Márkabolt
1061 Budapest, Andrássy út 16.
Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-18, Sz / Sat 10-14.
herend.com
facebook.com/herendporcelan

Herend 189 éve a kézműves hagyományok
alapján készíti porcelán termékeit, egyik fő
erőssége az egyediség. Termékfejlesztésükben
kiemelt hangsúlyt helyeznek a stílusteremtő
munkára, valamint a tradíció és innováció
ötvözésére. A Herendi Porcelánmanufaktúra
tervezője, Tamás Ákos iparművész a tradíció –
innováció jegyében fejlesztett ki egy teljesen
újszerű, könnyed porcelánstílust különleges,
eredeti technológiákkal és formavilággal, melynek tagjai a Design Hét alatt debütálnak.
Szervező: Herendi Porcelánmanufaktúra

Based on the handicraft tradition, Herend
has been manufacturing porcelain products for
189 years, featuring uniqueness as one of its
strengths. Their product development highlights
style creation, as well as blending tradition
and innovation. Designer of Herend Porcelain
Manufacture, industrial designer Tamás Ákos
developed a pioneering graceful style of
porcelain in the spirit of tradition and innovation,
using special, original techniques and forms.
The new pieces will debut at the Design Week.
Organised by: Herend Porcelain Manufactory
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09/25opening
09/26
event
20:00

BOHEMIA DESIGN MARKET
BUDAPEST
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Nyitva / open: szeptember 25-26. / 25 - 26
September, P/Fri 12-18; SZ/Sat 10-18

budapest.czechcentres.cz

A vásár gazdag választékot kínál az aktuális
cseh formatervezés világából: több, mint
25 művész mutatja itt be alkotásai legjavát –
legyen az eredeti lakberendezési kiegészítő,
divatos ruhadarab, vagy egyedi ékszer.
A Cseh Centrum eközben a Hol a hazám és
a Migráció Európába c. plakátkiállításokkal
várja a látogatókat.
Szervező: Cseh Centrum

The fair offers fresh selection of products
created by more than 25 contemporary Czech
designers – from original interior design
accessories to clothing items and unique jewelry.
Meanwhile Czech Centre is also awaiting visitors
with two poster exhibitions: Where is my
hometown? and Migration to Europe.
Organised by: Czech Centre

péntek
friday

09/25

Megnyitó /
opening event

17:00

ÉKSZEREK ÚJ FÉNYBEN

ACCESSORIES IN A NEW LIGHT
Kiállítás / exhibition
ALAP Café
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35.
Nyitva / open: szeptember 25. – október 4. /
25 September – 4 October, H-P/Mon-Fri 09-22,
Sz/Sat 10-22; V/Sun 10-20

sarolt.eu

Ékszerből lámpát? Miért ne? A Sarolt Jewelry
designékszer-inspirálta lámpabúra kollekciót
készített a márkára jellemző nemes bőrökből
és fémből, lapra szerelhető formában annak
érdekében, hogy közel hozza a designt a kreatív,
otthonukat maguk alakító emberekhez. A bemutatón izgalmasan tálalva ékszerek, a lámpák
kicsinyített másai is láthatók lesznek.
Szervező: Végh Sarolta, ALAP Café
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Turning your jewelry into a home interior
accessory? Why not! Inspired by its own pieces,
Sarolt Jewelry Designer Brand has created a DIY
lamp shade collection. Just like the jewelry, the
shades are made of leather and metal and come
flat packed to bring design closer to those who
design their own home interiors. The exhibition
will also display jewelry in an exciting way.
Organised by: Sarolt Jewelry, ALAP Café
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Megnyitó
Megnyitó
//

opening
09/25opening
eventevent

19:00
20:00

A három fiatal tervező korábbi és őszre
időzített legújabb munkáiból nyílik kiállítás
a Kubikban. Beltéri lámpák, bútorok, és egyéb
lakáskiegészítők várják az érdeklődőket. Az
e-mail címüket megadó látogatók a program
végén ajándéksorsoláson vesznek részt, továbbá a Design Hét alatt egyes termékek 20%
kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Szervező: ADAMLAMP, ZSIEMANKAJE, THEBAKKER
The three brands are opening their first joint
pop-up store, presenting their recent work and
also new ones in Kubik Coworking. Indoor lamps,
furniture and other interior elements will also be
displayed. Visitors leaving their email address
will have the chance to win a lamp, while a 20%
discount applies to selected products during
Design Week.
Organised by: ADAMLAMP, ZSIEMANKAJE, THEBAKKER

ADAMLAMP / THEBAKKER /
ZSIEMANKAJE
pop-up kiállítás / exhibition
KUBIK Coworking Közösségi Iroda
1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.
(pincehelyiség / basement)
Nyitva / open (Design Hét alatt, during Design
Week): H-P / Mon-Fri 9-18

adamlamp.com
thebakker.com
zsiemankaje.blogspot.hu

hétfő
Monday

09/28

SZŐNYI ANNA: KÖZTÉRI PAD

ANNA SZŐNYI: PUBLIC SPACE BENCH

Beszélgetés /
discussion

18:00

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen
látható Bumeráng pad 2015-ben elnyerte Dubaj
városfejlesztési pályázatának első díját. A pad
tervezője, Szőnyi Anna, és más, a közel-keleti
térségben sikereket elért designer (Position,
Ivanka) kerekasztal beszélgetésen számol be
közel-keleti tapasztalatairól.
Szervező: Hybridart Management

Kiállítás és beszélgetés / exhibition
and discussion
Moholy Nagy Művészeti Egyetem
1121 Budapest, Zugligeti út 9.
Nyitva / open: szeptember 25. – október 05. /
25 September – 5 October, H-P / Mon-Fri 9-18

hybridart.hu

The Boomerang bench shown in the
Hungarian National Museum won the 2014/15
urban commissions of the city of Dubai. The
creator of the bench, Anna Szőnyi will talk
about her experience in the Middle East
at a panel discussion, along with other
successful designers.
Organised by: Hybridart Management
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15:00

A kiállításon az Óbudai Egyetem RKK, Ipari
termék- és formatervező mérnöki szak hallgatóinak projektmunka válogatása kerül bemutatásra:
stílusteremtő terítékek, látványfüggönyök és
enteriőrtárgyak a környezettudatos szemlélet
jegyében. A látogatók a múzeummal közös szervezésű kreatív workshopokon készített innovatív
munkájukat magukkal is vihetik (workshopok 2627-én 14-18 óra között, részletek: designhet.hu).
Szervező: Óbudai Egyetem RKK Terméktervező Intézet,
Goldberger Textílipari Gyűjtemény

FÉNYEK ÉS TEXTILEK

LIGHTS AND TEXTILES

Kiállítás / exhibition, workshop
Goldberger Textilipari Gyűjtemény
1036 Budapest, Lajos u. 136-138.
Kiállítás nyitva / open: szeptember 26-29. /
26-29 September, P-K/Fri-Tue 10-18
facebook.com/ObudaiEgyetemRKK
textilmuzeum.hu

péntek
friday

09/25
FÉNYJÁTÉKOK ÉS KINCSESTÁR

TREASURE BOX AND LIGHT PLAY
workshop
Corvin Rajziskola
1114 Budapest, Bartók Béla út 53.,
kapucsengő 29. / doorbell 29.
corvinrajziskola.hu

A Design Hét idei Home Sweet Home
témájához illeszkedve a Corvin Rajziskola több
workshopot is hirdet. A programokon egyedi
tárgyak készíthetők, designerek irányításával
(részletek: designhet.hu).
Szervező: Corvin rajziskola, Pepper art project
To fit this year’s topic Home Sweet Home,
Corvin Drawing School invites visitors to different workshops. Led by designers, participants
can create unique objects for their homes
(details: designweek.hu)
Organised by: Corvin Drawing School, Pepper Art Projekt
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The exhibition presents the project works of
design students at Óbudai Egyetem RKK: home
textiles in sophisticated style and interior objects
characterised by an environmentally conscious
attitude. The exhibition is supplemented by two
workshops organised with the Museum (on 26
and 27 September, between 14-18 daily).
Organised by: Óbuda University RKK Product Design Institute,
Goldberger Textile Industry Collection
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friday

09/25

Megnyitó /
opening event

18:00

ZSENNYE DESIGN
WORKSHOP 2015
Kiállítás / exhibition
Zipernowsky Ház
1114 Budapest, Bartók Béla út 33.
Nyitva / open: szeptember 25. – október 4. / 25
September – 4 October, H-P/Mon-Fri 9-17
facebook.com/zsennye

A Zsennyei Műhely 37 éves hagyományaihoz
hűen idén is folytatódik a workshop és szimpózium története. Az idei program középpontjába
a rejtett értékek kerültek. Az egyhetes program
során profi tervezők és diákok 3 szekcióban dolgozták fel az aktuális témához és a helyszínhez
kapcsolódó problémákat. A kiállítás ennek
a munkának az eredményeit mutatja be.
Szervező: Molnár L. Péter

True to its 37-year-old tradition, the Zsennye
Workshop will continue writing its history
of workshops and symposia. This year’s
programme will focus on hidden values.
The one-week programme accommodates
professional designers and students
contemplating on the problems concerning
the current topic and venue in three sections.
The exhibition presents the results of this work.
Organised by: Péter Molnár L.

péntek
friday

09/25

Megnyitó /
opening event

18:00

ART & EMOTION
az agresszió, mint lehetőség –
kiállítás / agression as possibility,
exhibition
eVe by Eva Remenyi Showroom
1012 Budapest, Logodi u. 63.
Nyitva / open: szeptember 28. – október 2., /
28 September – 2 October, H-P 12-19
/ Mon-Fri 12-19
evebyevaremenyi.com

Az eVe by Eva Remenyi őszi/téli kollekciójában az elfojtott agresszió kreatív felhasználása
kapja a legnagyobb hangsúlyt. A designer
ezen negatív, ám nagyon dinamikus energia
izgalmas transzformálására, feldolgozására
szeretné felhívni a figyelmet tárgyaival, melyek
az EMOTION kollekció sorozatának első állomásaként kerülnek bemutatásra. A megnyitóra
regisztráció a info@evebyevaremenyi.com
címen (max. 15 fő).
Szervező: eVe by Eva Remenyi Showroom

The fall/winter collection by eVe by Eva
Remenyi lays emphasis on the creative application of repressed aggression. The designer
wants to call the attention of the exciting
transformation and processing of this negative –
however really dynamic – energy. All these
jewels created during this process are on display
in the showroom as the first stage of the collection set EMOTION. Registration for the opening
at info@evebyevaremenyi.com (max. 15 guests).
Organised by: eVe by Eva Remenyi Showroom
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Workshop

18:00

ÖKODESIGN CNC-VEL

ECODESIGN WITH CNC
TECHNOLOGY
workshop
Kaptár Coworking Office
1065 Budapest, Révay köz 4.
feszekreszek.hu

A FészekRészek tervezője: Bergovecz László
bemutatja eddigi munkáit és beszél arról is, mi
inspirálja a munkájában. Ezután a résztvevők
betekintést nyerhetnek a CNC technológiába,
a tervező bemutatja a környezettudatos formatervezés lényegét, majd interaktív és kreatív
workshopra kerül sor, ahol a tervezők maguk is
alkothatnak.
Regisztráció: info@feszekreszek.hu,
06 20-549-2668 (max. 30 fő, ingyenes).
Szervező: FészekRészek

Még több program és információ:
designhet.hu
More events and information:
designweek.hu
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Designer László Bergovecz from
FészekRészek presents his latest work and
his inspiration. Participants then will have
a look at the CNC technology and hear about
its advantages in eco-conscious design, then
an interactive and creative workshop will follow
where guests are invited to realize their ideas.
Registration: info@feszekreszek.hu,
or 00 36 20 5492668 (max. 30 participants,
free event).
Organised by: FészekRészek
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Megnyitó /
opening event

18:00

PARAFA AZ OTTHONUNKBAN

CORK IN THE HOUSEHOLD

Portugál design / Portuguese design
Lánchíd19 Design Hotel
1013 Budapest, Lánchíd u. 19.
Nyitva / open: szeptember 26. – október 25. /
26 September-25 October, H-V/Mon-Sun 10-20
clpcamoes-budapeste.com

Portugália egyik legértékesebb exportcikke a parafa. A kivételesen jó tulajdonsággal
rendelkező természetes anyag felhasználása
igen sokoldalú. Most a portugál designerek által
tervezett parafa tárgyakkal a hazai közönség is
megismerkedhet egy olyan kiállításon, mely az
Amorim (a világ vezető parafafeldolgozó cége)
együttműködésével jött létre.
Szervező: Portugál Köztársaság Nagykövetség, Camões Intézet
– Portugál Nyelvi Központ, AICEP Portugál Kereskedelmi Hivatal,
Tasca Budapest, Grupo Amorim, Lánchíd 19 Design Hotel

Portugal is the world’s leading exporter of
cork, one of the most versatile and sustainable
materials in the world. In collaboration with
Portuguese company Amorim, world leader in
the cork industry, this exhibition introduces an
inspiring collection of cork objects that work
well and feel good in contemporary homes
and lifestyles.
Organised by: Embassy of Portugal, Camões Institute Portugese Language Center, AICEP Portugese Trade Office,
Tasca Budapest, Grupo Amorim, Lánchíd 19 Design Hotel
szombat
saturday

09/26

Megnyitó /
opening event

17:00

OPEN ROOMS
pop-up-store, workshop,
kiállítás / exhibition
ROOMS
1067 Budapest, Eötvös u. 27.
Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design
Week): minden nap / daily 12-20
facebook.com/roomsburo

A Rooms kreatív tér: divat és dizájn-showroom, galéria, közösségi iroda, programhelyszín, coachingcentrum. A Design Hét alatt
végig nyitva tartó popup-store workshopokkal,
előadásokkal, kiállítással, programokkal várja
a vendégeket. Egyes programokra regisztráció
és belépődíj is szükséges (a pop-up store ingyenesen látogatható), részletek: designhet.hu
Szervező: Rooms

ROOMS is a creative hub: fashion and
design showroom, art gallery, community space,
program/training room as well as coaching
centre. ROOMS popup store is open all Design
Week long, talks, workshops, exhibitions and
other events will also take place. The pop-up
store is open but registration for other events
is by obligatory (details at designhet.hu).
Organised by: Rooms
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19:00

Forrai az otthon költői képeiből formál képi
költészetet: hajtogat, jelöl, térképpé szerkeszt.
A térbe rendezve valós hipertextet hoz létre.
Absztrakt tájain, geometrikus lakónegyedeiben,
kubista lakásaiban érzelmes síkidomok sóhajtoznak, elvágyódó háromszögek csavarognak
tervezett véletlenszerűséggel – ezeket mutatja
be kiállításán.
Szervező: Forrai Ferenc

FORMAVÁROS

TOWN OF SHAPES
Forrai creates visual art out of the pictures
of home inspired by poetry arranging it into
real hypertext while folding, marking, making
maps. Through abstract landscapes, geometrical residential areas, cubist living spaces you
can feel the touch of emerging feelings, the
wish revealed to be away – these items will be
presented at his exhibition.
Organised by: Ferenc Forrai

Forrai Ferenc tipografikai
kiállítása / typography exhibition
by Ferenc Forrai
Central Passage
1061 Budapest, Király u. 8-10. (Gödör Klub felett
/ above Gödör Klub)
Nyitva / open (Design Hét alatt – during
Design Week): H-V/Mon-Sun 12-20
typodesign.hu

szombat
saturday

09/26

CAFÉ FUSI

Megnyitó /
opening event

17:00

Eltörött a szék lába, elromlott a hajszárító?
Hozd el a Café Fusi-ba, ahol EGYÜTT,
szakemberekkel megjavíthatjuk! Nemrég
természetes volt, hogy elromlott tárgyainkat
megszereltük. Hogy működne ugyanez
ma, a fogyasztói paradigmaváltás után?
Workshopjainkon a megjavítás kultúrájába
avatunk be. Napi programok: kulturgorilla.hu.
Szervező: Kultúrgorilla

ÚJ HELYETT HASZNÁLD ÚJRA! / REUSE,
REDUCE, REPAIR!
Gólya
1083 Budapest, Bókay János u. 34.
Nyitva / open: szeptember 26 – október 4. /
26 September – 4 October, H-V/Mon-Sun 15-19
kulturgorilla.hu
facebook.com/kulturgorilla
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Broken chair, hairdryer? Bring it to Cafe Fusi,
we can fix it TOGETHER! Not so long ago it
was obvious to repair our broken objects. How
would this work after the paradigm shift of
consumerism? We take you to the repair culture
in our workshops. Daily events: kulturgorilla.hu
Organised by: Kultúrgorilla
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Megnyitó /
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16:00

BEDRÓTOZVA

WIRED

Kiállítás, installáció / exhibition,
installation
Möbelkunst
1097 Budapest, Földváry u. 4., a gyártelepi
udvaron balra (in the courtyard, on the left)
Nyitva / open: szeptember 26 – október 3. /
26 September – 3 October, H-P/Mon-Fri 10-18;
SZ/Sat 10-16
facebook.com/mobelkunst

A Möbelkunst és a Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion közös kiállításán acélszobrok
és bútorrelikviák szimbiózisa válik valóra az
ipari épület sajátos atmoszférájában. A 20.
századi designritkaságokat és ipari darabokat
felvonultató showroom idén a nemzetközi fémművészeti alkotótáborban készült munkáknak
szolgál ideiglenes otthonul.
Szervező: Möbelkunst

The joint exhibition of Möbelkunst and Steel
Sculptural Symposium of Kecskemét displays
a symbiosis of steel sculptures and furniture
relics in the building’s unique industrial atmosphere. This year the showroom presenting 20th
century design artifacts and industrial pieces
hosts artworks created at an international metal
arts workshop.
Organised by: Möbelkunst

szombat
saturday

09/26

Megnyitó /
opening event

15:00

HAIKU ÉS CSOMÓK

HAIKU AND TIES

Gera Noémi és Király Fanni kiállítása
/ exhibition by Noémi Gera and Fanni
Király
MOM Park lakópark
1126 Budapest, Dolgos u. 2/2.
Nyitva / open: szeptember 26 – október 10. /
26 September-10 October, H−P/ Mon-Fri 11−18,
SZ/Sat 10−13
facebook.com/ezustgaleria

Gera Noémi és Király Fanni alkotásai a japán
haiku szemléletét, a természet és nőiesség
formáinak jegyeit viselik magukon. A sorozatok
különleges darabjai a meditatív szemléletből
erednek: anyaguk csomókként megformált
fém (ezüst) és textil, valamint pergamen, ezüst,
szaru és oxidált hematit.
Szervező: Ezüstgaléria

The works of Noémi Gera and Fanni Király
express the Japanese lifestyle of haiku such as
nature and effeminacy. The different unique
jewelry sets of the artists stem from a meditative approach: its materials are formed as ties
made made of silver and textile, together with
pergamen, horn and hematit.
Organised by: Ezüstgaléria
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10/02

Záróséta /
finissage walk

16:00

egy történet / 10 designers 10 objects
10 locations – one story
Helyszínek: designhet.hu, bkf.hu/meetdesign
Nyitva / open: szeptember 26. – október 4. /
26 September – 4 October
bkf.hu/meetdesign

A ME(e)T design pop-up pontjain izgalmas
közegben bukkan fel a MET hallgatóinak
vizuális és tárgyi világa. Az „elszórt tárlatot”
összefogó installációs rendszer csapatmunka
eredménye, amely az otthonunkhoz kapcsolódó alkotások bemutatására, csak erre az
alkalomra készül Rejka Erika és Lublóy Zoltán
tervezőművészek irányításával. A zárósétát
Lublóy Zoltán vezeti, erre regisztráció kötelező
a bkf.hu/meetdesign oldalon (szeptember 1021. között, max. 25 fő).
Szervező: Budapest Metropolitan Főiskola (korábban Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Főiskola)

The visual world of MET – former BKF – art
students appears in a thrilling milieu at the
ME(e)Tdesign pop-up points. This „scattered exhibition” of home design objects is embraced by
a one-time installation system, a result of team
work under the guidance of designers Erika
Rejka and Zoltán Lublóy. The pop-up exhibition
is closed by a finissage walk with Zoltán Lublóy
(registration is obligatory at bkf.hu/meetdesign,
between 10-21 September, max. 25 guests).
Organised by: Budapest Metropolitan College (earlier the
Budapest College of Communication and Bussiness)

A fotón Jankovics Petra: Ribbon fokhagymaprés c. alkotása / Pictured: Ribbon garlic press
Fotó / Photo: Dudás Zoltán

ME(e)Tdesign
10 alkotó 10 tárgy 10 helyszín –

PLAKÁT/ÁLOM/DESIGN
KIÁLLÍTÁS

POSTER/DREAM/DESIGN
EXHIBITION
Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

szombat
saturday

09/26

Nyitva / open: K-V / Tue-Sun 10-18
mnm.hu
workshop

14:00

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása az
Osztrák-Magyar Monarchia utolsó évtizedének színes magyar plakátterméséből nyújt
válogatást. A látogatók elkészíthetik kedvenc
tárgyuk plakátját 100 évvel ezelőtti stílusban.
Regisztráció: muzeumpedagogia@hnm.hu,
06-1-327-77-00/ 346 (max. 20 fő), részvételi
díj: 800 Ft (programjegy) + 400 Ft (kiegészítő
belépőjegy). A Múzeum emellett kiállítja Szőnyi
Anna Bumeráng padját is (csak a Design Hét
alatt), a látogatók így kipróbálhatják az idei
dubai városfejlesztési tender nyertes tervét
a múzeum rotundájában (belépő: 200 Ft).
Szervező: Magyar Nemzeti Múzeum / Hybridart Management
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The exhibition in the Hungarian National
Museum presents a selection of the colourful
Hungarian posters issued in the last decade of
the Austro-Hungarian Monarchy. Visitors can create a poster for their respective favourite objects
in a style reminiscent of the era 100 years ago.
Register at muzeumpedagogia@hnm.hu, 06-1327-77-00/ 346 (max. 20 persons), participation
fee: HUF 800 (programme ticket) + HUF 400
(supplementary entrance ticket). Moreover, the
Museum puts ‘Boomerang bench’ by Anna Szőnyi
on display (only during the Design Week), and
visitors can also try the design that won at this
year’s Urban Development Tender in Dubai, in the
rotunda of the museum (entrance fee: HUF 200).
Organised by: Hungarian National Museum / Hybridart Management

09

26

szombat
saturday

09/26

Megnyitó /
opening event

15:00

ALKOTÓMŰHELY

LETTERPRESS WORKSHOP

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4–10.
Nyitva / open: szeptember 26. – október 4. /
26 September – 4 October, H-V/Mon-Sun: 10-18
facebook.com/letterpressacademy

A Szily Kálmán Műszaki Középiskola Tótfalusi
Nyomdaipari Tagozata idén is Nyomdai Design
Alkotóműhellyel várja a látogatókat, ahol akár
saját tervezésű alkotásaikat is sokszorosíthatják
többféle nyomdai eljárással: magasnyomással,
fabetűs plakátkészítéssel, mélynyomtatással
(hidegtűs karc), stencillel, könyvkötészeti
dobozkészítéssel valamint textilnyomtatással.
Regisztráció: print.alkoto@gmail.com
(max. 60 fő, ingyenes).
Szervező: Szily Kálmán Műszaki Középiskola Tótfalusi
Nyomdaipari Tagozat
At this event organised by Szily Kálmán
College every Letterpress Design Workshop
visitors scan print their own designed graphic
by various printing methods like traditional
letterpress, gravure printing, stencil or textil
printing. Other printing methods can also be
studied (registration at print.alkoto@gmail.com,
max. 60 guests, free event).
Organised by: Szily Kálmán Műszaki Középiskola Tótfalusi
Nyomdaipari Tagozat
szombat
saturday

09/26

Megnyitó /
opening event

16:00

BEF_JEZTL_N

UNF_NISH_D

Könyvjátékbemutató, kiállítás /

Van egy könyv. A lapjai félig üresek. Te mit
kezdesz vele? A szervezők arra kérnek, hogy
lépj be velük a könyvjáték világába, ahol a befejezetlen mondatok és szabadon alakítható
grafikák a felhasználó nyomán válhatnak saját,
szerelmes történetté. Könyv és játék a Malinovkától – bemutató a népszerű K:önyv és bolt-ban.
Szervező: Szolnoki-Szendrődi Judit (Malinovka), Gál László
(Zinka könyvek)

playbook show & exhibition
Katona József Színház előcsarnoka
(K:önyv és bolt)
1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.
Nyitva / open: szeptember 26.-október 5. / 26
September-5 October, H-P/Mon-Fri 11-19; SZ-V
/ Sat-Sun 16-19, az előadások napján: 21-ig / on
theater days: until 21:00.
malinovka.hu

There is a book. Its pages are half empty.
What do you do with it? Step into the world
of playbooks where unfinished sentences and
freely transformable transformable artworks
can be turned in to your own love story by
your hands. Playbook by Malinovka.
Organised by: Judit Szolnoki-Szendrődi (Malinovka),
László Gál (Zinkabooks)
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26, 27

szombat
saturday

09/26

Megnyitó /
opening event

18:00

szerda
Wednesday

09/30

Harri Koskinen
előadása / lecture

18:00

A kiállításon négy finn és magyar divatmárka
jelenik meg, emellett lesznek filmvetítések,
bemutatók és más események is. A programsorozat zárásaként a talán legismertebb finn
formatervező: Harri Koskinen designer előadását hallgathatják meg a vendégek
(ingyenes, regisztráció nem szükséges).
Részletek: designhet.hu
Szervező: Finnagora, Finn Intézet
Four interesting Finnish and Hungarian fashion brands will be presented at the exhibition,
supplemented by movie screenings, presentations and other events. At the finissage of the
event Harri Koskinen, probably the best known
Finnish industrial designer will talk about his
work (free event). Details: designweek.hu
Organised by: Finnagora, Finnish Institute

TILA
FINN ÉS MAGYAR DESIGN / FINNISH AND
HUNGARIAN DESIGN
MONO art & design
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.
Nyitva / open: H-P / Mon – Fri 11-20,
Sz/Sat 10-20; V/Sun 11-18
tilaexhibition.com

vasárnap
sunday

09/27

10-18

DESIGN ÉS KREATÍV
MŰVÉSZETI VÁSÁR

Design and Creative Arts Fair
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37
imm.hu

Az Iparművészeti Múzeum hagyományos
design vásárral: iparművészek által készített
egyedi, minőségi ékszerekkel, ruhákkal, kerámiákkal, és kiegészítőkkel várja a tárgykultúra
szerelmeseit. A vásár mellett változatos programokkal, családi nappal várják az érdeklődőket
a szervezők. A programokra a belépő 500 Ft,
a kiállításokra megváltott belépővel a programok is látogathatóak.
Szervező: Iparművészeti Múzeum
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The Museum of Applied Arts expects fans
of object culture with a traditional design fair:
designer-made unique, high-quality jewellery,
clothing, ceramics and accessories. In addition
to the fair, varied programmes including
a family day will be provided to interested
visitors. Entrance fee to the programmes is
HUF 500; entry tickets to the exhibitions will
be valid also for the programmes.
Organised by: Museum of Applied Arts

27

09

vasárnap
sunday

09/27

kezdő kurzus /
beginners’ course

15-17

kedd
Tuesday

09/29

haladó kurzus /
advanced course

11-14

MATERIAL LOVE
anyagismereti kurzusok / courses
in materials science
aiaie.wordpress.com

Elhiszed, amit a ruhacímkén olvasol? Érdekelnek a különleges történetek textilekről, vagy
csak szeretnél tudatosan választani vásárláskor? Szeretnéd ezt egy szakértőtől megtanulni?
A sikeres tavalyi kurzus után az AIAIÉ tervezője
idén is kulisszatitkokba vezeti be az érdeklődőket, egy kezdő és egy haladó kurzuson.
Regisztráció: aiaie.press@gmail.com
(max. 15 fő/alkalom, Design Héten ingyenes).
Szervező: Hegedűs Zsanett / AIAIÉ-Bespoke Design

Do you believe garment labels? Are you
interested in amazing stories about fabrics, or
just want to make conscious choices when
shopping? After a successful course last year,
the designer of AIAIÉ introduces this year’s
visitors to the secrets of fabrics at a beginner
and an advanced course. Registration:
aiaie.press@gmail.com (max. 15 persons,
free at Design Week).
Organised by: Zsanett Hegedűs / AIAIÉ-Bespoke Design

vasárnap
sunday

09/27

Megnyitó /
opening event

18:00

MOIRÉE
Ádám Krisztián ékszertervező és
Balogh Balázs médiadesigner közös
rezgése / vibrations by Krisztián Ádám
Jewellery Designer and Balázs Balogh
media designer
Studio Aadam
1074 Budapest, Hársfa u. 29.
Nyitva / open: H-V/Mon-Sun 17-22
aadaam.com, studio.thatsit.hu

Ádám Krisztián ékszertervező saját stúdiót
indít. Ennek alkalmából a studio That’s it.
vizuális műhelyt jegyző Balogh Balázs média
designerrel egy újabb közös projektet készítenek Moirée címmel. Azonos hullámhosszon?...
manuál és vizuál kísérletek lesznek láthatók.
Szervező: Ádám Krisztián és Balogh Balázs

Krisztián Ádám jewellery designer launches
his new studio. On this occasion the studio is
making a new common project called MOIRÉE
with Balázs Balogh media designer of studio
That’s it. visual workshop. On the same wavelenght?... Manual and visual experiments.
Organised by: Krisztián Ádám, Balázs Balogh
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09

27

vasárnap
sunday

09/27

Workshop

14:00, 17:00

PDSIGN_5.0
kiállítás / exhibition, workshop
PDSIGN Studio
Heinrich Udvar / Heinrich Garden,
1085 Budapest, Üllői út 32. (15. ajtó / Door 15.)
Nyitva / open: szeptember 26-30. / 26-30
September, minden nap / daily 12- 20
facebook.com/pdsign

Idén jubilál: 5 éves a PDSIGN formatervező stúdió, amely szeptemberben vadonatúj,
nagyobb helyre költözik és a Design Hét alatt
nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Öt év
lámpa-, bútor-, és belsőépítészeti tervezési
munkáiból összegyűjtött válogatással és
workshoppal várják az érdeklődőket, ahol
a legbátrabbak elkészíthetik saját, egyedi
LED-es lámpájukat.
Regisztráció: pdsign@pdsign.hu, vagy
+36306765801 (max. 10 fő/alkalom, részvételi
díj: 3500 Ft).
Szervező: PDSIGN

This is a jubelee year for PDSIGN design studio, founded 5 years ago. The studio moves to
a brand new, bigger workplace this September,
which opens for the audience during Design
Week. Members prepare to show a great collection of five years’ works such as lamps, furniture
items, and interior projecs. Visitors are also
invited to a workshop where the bravest volunteers can create their own unique LED lamps.
Registration: pdsign@pdsign.hu or +36 30 6765801 (max. 10 guests by occasion, fee: 3500 Ft).
Organised by: PDSIGN

vasárnap
sunday

09/27

11-19

NYITOTT NAP

OPEN DAY

Ékezet Galéria
1063 Budapest, Hajós u. 41.
facebook.com/ekezetgaleria

A harmadik születésnapját ünneplő Ékezet
nyitott műhely galéria egész nap várja az
ékszerkészítő workshopok iránt érdeklődő
közönséget. Bemutatják a különleges ötvös
szerszámokat, a műhely titkait, a bátrabbak ki is
próbálhatják magukat. Az öregdiák találkozón
az évek alatt készült alkotások legjava kerül
kiállításra, sok beszélgetés, inspiráció várható.
Szervező: Ékezet Galéria
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Celebrating the 3rd birthday of Ékezet galery,
they invite everybody, who is interested in
making jewelry, for an open workshop day. They
present all the unique tools, visitors can also try
some of them. Old students are also ready for
answer guests’ questions, and a nice selection
of jewelries made through the years by the
„students” will also be displayed.
Organised by: Ékezet Galéria

28

09

hétfő
monday

09/28

Megnyitó /
opening event

18:00

5 ÉVES A FILTER GALÉRIA

THE 5 YEAR-OLD FILTER GALLERY
kiállítás / exhibition
FILTER GALÉRIA
1137 Budapest, Pozsonyi út 49.
Nyitva / open: szeptember 24 – október 22. /
24 September – 22 October, H-P/Mon-Fri 11-19
filtergaleria.hu

2010-es megalapítása óta a Filter Galéria
Magyarország egyik legismertebb kortárs
ékszerbemutató- és vásárlóhelyévé nőtt.
Céljuk, hogy bebizonyítsák: hazánkban is
léteznek művészi ékszerek, ékszerművészek.
Az idén ötödik születésnapját ünneplő Galéria
állandó művészei munkájából készül egy
válogatással, mely a hazai ékszertervezők
krémjét vonultatja fel.
Szervező: Filter Galéria

PTG

hétfő
monday

09/28

Since it was founded in 2010, Filter Gallery
became the best-known contemporary jewellery
gallery. Their goal is to present artistic jewelry,
and introduce artists to the Hungarian
audience. It is their greatest pleasure, when
a new owner and a unique creative jewelry find
each other. This year Filter Gallery is celebrating
its 5th birthday by organizing an exhibition,
which represents the cream of local jewelry
designers.
Organised by: Filter Galéria

Tervezőgrafika kiállítás / graphic
Megnyitó /
opening event

18:00

design exhibition
1092 Budapest, Ráday u. 47.
Nyitva / open: szeptember 28 – október 4. /
28 September – 4 October, H-V/Mon-Sun 14-19

A pécsi tervezőgrafikus (osztatlan MA)
képzés elmúlt évében a hallgatók nem egy
hazai design díjat érdemeltek ki és sok külföldi, nemzetközi megmérettetésen is sikerrel
szerepeltek. Ezt a termékeny évet mutatják be
egyedi plakátokon, arculatterveken, formabontó csomagolásterveken, autonóm indíttatású és
alkalmazott grafikai munkákon keresztül.
Szervező: Pécsi Tudományegyetem Tervezőgrafika Szak

facebook.com/ptegrafika

Last year at the University of Pécs, graphic
design MA students have earned many design
awards and participated at different international competitions. This prolific year will be
presented through the students’ posters,
unusual packaging designs, autonomous
and applied graphic design works at the
Budapest location.
Organised by: Graphic Design Faculty, University of Pécs
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09

28

hétfő
monday

09/28

kedd
Tuesday

Megnyitó /
opening event

18:00

09/29

Prezentáció /
presentation

18:00

FROM SLOW TO ZERO
kiállítás és prezentáció / exhibition
and presentation
MAGMA
1054 Budapest Petőfi Sándor. u. 11.
Nyitva / open: szeptember 28 – október 31. /
28 September – 31 October, H-P/Mon-Fri 10-19;
SZ/Sat 10-15

esztorszag.hu

A Marta Cycles kollekció leselejtezett katonai
ejtőernyőkből készül az upcycle és zero waste
elveinek ötvözésével. A Kuula + Jylhä márkanév
Tallinnban és Helsinkiben gyártott slow design
kézműves lábbeliket takar. Marta Moorats, Essi
Kuula és Marika Jylhä prezentációjukon az észt
és finn design viszonyát is górcső alá veszik.
A prezentáció a Finnagora eseménysorozata is
egyben (helyszín: Mono Art & Design Galéria,
1054 Budapest, Kossuth Lajos u. 12., az események nyilvánosak).
Szervező: Magyarországi Észt Intézet, Partnerek: Magma,
Finnagora

The collection of Marta Cycles is made of
scrapped military parachutes by combining
the principles of upcycling and zero waste. The
brand name Kuula + Jylhä signifies slow design
handcrafted shoes made in Tallinn and Helsinki.
In their presentation, Marta Moorats, Essi Kuula
and Marika Jylhä scrutinize the relationship
between Estonian and Finnish design. The
presentation is part of the series of events
“Finnagora” (venue: Mono Art & Design Galéria,
1054 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.)
Organised by: Hungarian Estonian Institute, Partners: Magma,
Finnagora

EMLÉKEK CUKRÁSZDÁJA

PATISSERIE OF MEMORIES
GOGA FOOD DESIGN
LUMEN BOLT
1088 Budapest, Mikszáth tér 2.

Nyitva / open (Design Hét ideje alatt/during
Design Week): H-V/Mon-Sun 14-20

hétfő
monday

09/28

bemutató /
presentation

19:00

facebook.com/goga.food.design

Emlékeink történeteket, tárgyakat és ízeket
egyaránt őriznek. Egy régen érzett íz képes
felidézi a gondtalan gyermekkort. Most alkalmunk nyílik megkóstolni és megismerni mások
történeteit és felidézni saját emlékeinket ebben
a rendhagyó cukrászdában, aminek süteményeit Góg Angéla, food designer álmodta meg.
Szervező: Góg Angéla
Our memory is full of stories, objects and
tastes. A taste from the past can remind us of
the carefree childhood. This time we have the
opportunity to experience and taste others’
stories and recall our own ones in this unique
confectionery where the cakes are created by
the food designer Angela Gog.
Organised by: Angéla Góg		
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EURoPA DESIGN PROGRAMOK

28

Nyitva / open: H-P/ Mon-Fri 8:30 – 18:00

EVENTS BY EUROPA DESIGN

europadesign.hu

Europa Design

facebook.com/europadesign

1022 Budapest, Bimbó út 37.

hétfő
monday

09/28

DESIGN PAELLA KIÁLLÍTÁS /

Megnyitó
(meglepetés
vendéggel) /
opening event

29 September – 31 December, H-P 8:30 – 18:00 /

18:00

M-F 8:30-18:00

Fókuszban a spanyol bútorgyártók kapcsolata nemzetközi sztárdesignerekkel, avagy mitől
döglik a légy? Karim Rashid, Patricia Urquiola,
a Lievore Altherr Molina designtrió és további
tervezőcelebek hozzájárulása a hispán designcégek szárnyalásához. Kié az érdem? Mennyit
ad a sikerhez a jól csengő név, és mennyit az
innovációra nyitott gyár? A kiállított tárgyak
sok mindent elárulnak majd!

HOME és/vagy OFFICE? Work-life
balance előadás / HOME and/or OFFICE?
Work-life balance lecture

Meddig tart az office és hol kezdődik a
home? A privát és közösségi terek közötti
határok eltűnésének korában élünk. A markáns
kulturális és technológiai változások az életterek újragondolásának igényét hordozza magában. Vitaindító előadások a belsőépítészeti és
ergonómiai kihívásokról neves szakemberek
segítségével.

DESIGN PAELLA Exhibition
nyitva / open: szeptember 29 – december 31. /

The exhibition focuses on the collaboration
of international star designers and Spanish
furniture companies. Let’s discover the extra
value that Karim Rashid, Patricia Urquiola and
other celebrities add to the success of these
factories. What counts more? The well-established name of a creator or the innovation
orientation of a producer? Exhibited objects will
tell their secrets.

kedd
Tuesday

09/29

9:30 – 12:30

Is there a certain point that divide office from
home? Boundaries between private and public
places are disappearing. We are witnessing
cultural and technological revolution that makes
it vital to rethink how to form and use spaces.
Keynote lectures from experts of interior design
and ergonomics.

péntek
friday

10/02

Irodaházak Éjszakája Design Túra IV. /

19:00-01:00

A korábbi három alkalommal hatalmas
sikert aratott, éjszakai buszos design túra ismét
A+ minősítésű és B kategóriás „meglepetés”
irodaházakat érint, amelyekben a résztvevők
építész- és belsőépítész kritikusok, illetve helyi
szakemberek vezetésével járhatják be az
épületeket és irodai területeket akkor, amikor
a dolgozók otthon már mély álomba szenderültek. A program előreláthatólag 6 órán át tart.
Pontos helyszínek, regisztráció és részletek:
irodahazakejszakaja.hu

Night of Office Buildings Design Tour IV.

A huge success on three prior occasions,
the design bus tour by night includes various
„surprise” office buildings of categories A+ and
B for the participants to tour the buildings and
office spaces guided by architect and interior
designer critiques and local experts while office
workers are slumbering in their beds. The
program takes approximately 6 hours. For exact
venues, registration and details please visit:
irodahazakejszakaja.hu
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09

28

hétfő
monday

09/28

szerda
Wednesday

Elysian

17:00

09/30

Rekavago

17:00

A DIVATTERVEZÉS KULISSZATITKAI

BACKSTAGE SECRETS OF FASHION DESIGN
MIELE Bemutatóterem

1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
miele.hu/designhet2015

Kicsoda valójában Bódis Boglárka, és hány
szállal kötődik a ruhákhoz és a különleges
anyagokhoz? Hogyan született meg
a szeretemaruham.hu Milyen közös értékek
kötik össze a két márkát? Erről mesél az alkotó
egy különleges este keretében. Két nappal
később a cipőtervező Vágó Réka mesél arról,
hogyan dolgozik és főképp arról: mi inspirálja
őt – a felszolgált tapasokhoz hasonlóan
kisebb porciókban tálalva mindezt.
Regisztráció: miele.hu/designhet2015,
06-1-880-6450, info@miele.hu
(max. 14 fő/esemény). Részvételi díj: 3990 Ft.
Szervező: Miele

hétfő
monday

09/28

Megnyitó /
opening event

18:00

SILICA 2015
Kortárs Magyar Szilikát
Design kiállítás / contemporary
Hungarian SILICATE DESIGN EXHIBITION
MUSEION No. 1 Galéria
1091 Budapest, Üllői út 3.
Nyitva / open: szeptember 28. – október 02. /

Who is Boglárka Bódis and how many
threads tie her to garments and special materials? How was the blog szeretemaruham.hu
born? What values connect these two brands?
This night will not only be about clothes and
care but about designing, planning. Two days
later shoe designer Réka Vágó tells us about her
work and what inspires her – in small portions,
just like the tapas served during the event.
Registration: miele.hu/designhet2015 or
06-1-880-6450 or info@miele.hu
(max. 14 guests). Tickets: 3990 Ft.
Organised by: Miele

A galéria negyedik alkalommal rendez porcelánnal foglalkozó szimpóziumokat a Kecskeméti
Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia
Stúdióban. Céljuk a formatervezőknek lehetőséget
adni arra, hogy új tárgysorozatot hozzanak
létre kreatív és támogató környezetben, ahol
a résztvevők számára alkalom nyílik információcserére, új technikák megismerésére, a kerámiaművészet fejleményeinek megvitatására. A budapesti
kiállításon az e szimpóziumon született munkák
mutatkoznak be.

Szervező: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek,
Museion No. 1 Galéria

28 September – 2 October, K-P/Tue-Fri 14-18
facebook.com/MuseionNo1

It is the fourth time the gallery has organised
symposia focusing on porcelain in the International Ceramics Studio of the Contemporary Art
Workshops in Kecskemét. Their aim is to provide
designers an opportunity to create a series of new
objects in a creative and supportive environment,
where the participants have an opportunity to
exchange information, to familiarise themselves
with new techniques, and to discuss the new
developments of the ceramic art. The Exhibition
in Budapest will display the works created at this
symposium.

Organised by: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek,
Museion No. 1 Galéria
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09

kedd
Tuesday

szerda
Wednesday

09/29

09/30

29

THE GARDEN SOUND
interaktív installáció / interactive
installation
The Garden Studio
1061 Budapest, Paulay Ede u. 18.
Nyitva / open: szeptember 29-30. /
29-30 September, 12-20

facebook.com/TheGardenStudio

A The Garden Studio az EJ Tech csapatát
vendégül látva, egy egyedi interaktív installáción keresztül, magával ragadó hangzást mutat
be növények és a technológia kapcsolatában. A
látogatók maguk hozhatják létre a valós idejű
spontán párbeszédet a két szerves életforma
között.
Szervező: The Garden Studio / EJ Tech

An immersive sonic exploration into a plant
controlled soundscape, inviting participants to
interact with en electronically interconnected
garden in order to create a real time audio
environment through the spontaneous dialogue
between the two organic life forms. Synthesis
through stimuli.
Organised by: The Garden Studio / EJ Tech

kedd
Tuesday

09/29

Megnyitó /
opening event

19:00

DEEP CAFÉ
A project by DECHEM and DuPont™
Corian®
FEKETE Kávézó
1053 Budapest, Múzeum krt 5.
(udvar / courtyard)
Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design
Week): H-V / Mon-Sun 10-18
corian.hu

A Deep Café egy szabadtéri kávézó-koncepció, mely a Design Hét alkalmából érkezik
Prágából Budapestre. A cseh Grand Design
díjat elnyerő Dechem tervezőit, Michaela
Tomiškovát és Jakub Janďoureket a posztmodern esztétika inspirálta a rendszer megalkotásakor, mely magas minőségű designnal mutatja
be a DuPont™ Corian® új DeepColour™ technológiával gyártott, minőségi sötét színeit.
Regisztráció a megnyitóra:
attila.varga@dupont.com (max. 50 fő).
Szervező: DuPont™ Corian® és Fekete

Deep Café is a striking project, an open-air
café concept from DuPont™ Corian®, which
travels from Prague directly to Budapest Design
Week. Czech designers of Dechem Studio:
Michaela Tomišková and Jakub Janďourek,
awarded with Czech Grand Design, were
inspired by the postmodern aesthetics and
created a playful solution that presents the new,
dark colours of DuPont™ Corian® produced with
innovative proprietary DeepColour™
Technology. Registration for the opening:
attila.varga@dupont.com (max. 50 guests).
Organised by: DuPont™ Corian® and Fekete
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09

29

kedd
Tuesday

EVENTUELL START: conTEXT

09/29

Kiállítás és szakmai előadások /
exhibition and professional day
Eventuell Galéria

Szakmai nap /
professional day

1056 Budapest, Nyáry Pál u. 7.

14-18

Nyitva / open: szeptember 29 – október 26. / 29
September – 26 October, H-P/Mon-Fri 11-18; SZ/

Megnyitó /
opening event

Sat 10.30-14:00

18-20

eventuell.hu

A szakmai nap nyitányaként az Eventuell
textil trendeket, trenddiktáló cégeket, magyar
kivitelezőket és a galéria új tagjait mutatja be.
Ezt követi a MOME+ programmal együttműködésben együttműködésben induló Eventuell
Start program tervezői: Ottlik Júlianna és Nagy
Brigitta kiállításmegnyitója a Góbi Rita Társulat
közreműködésével (18 órakor, nyilvános).
Regisztráció a szakmai napra:
szilvisziget@gmail.com (max. 30 fő,
belépődíj: 2000 Ft, diákoknak ingyenes).
Szervező: Eventuell Galéria

Eventuell’s program will start with the
presentation of trends in textile art, trendsetting companies, Hungarian producers,
and new members of the Gallery. This will
be followed by the opening ceremony of the
works by Júlianna Ottlik and Brigitta Nagy, two
young designers of the program „Eventuell
Start”, launched in collaboration with MOME+
Programme (contribution by Rita Góbi Dance
Company, at 6 pm, free event). Registration for
the lectures: szilvisziget@gmail.com (max. 30
guests, fee: 2000 Ft, free for students).
Organised by: Eventuell Galéria

kedd
Tuesday

09/29

Előadások /
presentations

10-11
14-15

A TESTET ÖLTÖTT DESIGN
REALIZED 3D DESIGN

3D NYOMTATÁS MESTERFOKON /
3D PRINTING AT MASTER LEVEL
Varinex Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10. (Ipari Park, 36-os ép.
/ Industrial Park, Building 36)
3dnyomtatas.varinex.hu

A látogatók most bepillantást nyerhetnek
a 3D nyomtatás kulisszatitkaiba. Az ország
legjelentősebb professzionális 3D nyomtatással foglalkozó bemutatótermében működő öt
darab, különböző gyártási technológián alapuló
3D nyomtató munka közben is megtekinthető,
így megfigyelhetők az eljárások és alapanyagok
közötti különbségek. A vendégek konkrét példákon, üzleti és műszaki sikereken, designerek
előadásán keresztül ismerhetik meg, hogyan
segíti a 3D nyomtatás a tervezőket egyedi
designtárgyak tervezésében. Regisztráció:
3dnyomtatas.varinex.hu/designhet
(szeptember 25-ig).
Szervező: VARINEX Zrt., MOME Design Intézet
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The visitor can now peep behind the scenes
of 3D printing. The five 3D printers that employ
various manufacturing technologies in the
leading Hungarian showroom presenting professional 3D printing will be visible in operation,
and will show the differences of the various
procedures and raw materials. The guests will
be presented specific examples, business and
technological successes, as well as lectures by
designers to see how 3D printing helps designers plan unique design objects. Registration at
3dnyomtatas.varinex.hu/designhet
(until 25 September).
Organised by: VARINEX Zrt., MOME Design Institute

09

29

kedd
Tuesday

09/29

Megnyitó /
opening event

18:00

FABRIKA GRAND OPENING
műhely, megnyitó, bemutató /
workshop opening, furniture show
FABRIKA Műhely
1068 Budapest, Szondi u. 94/A
Nyitva / open: szeptember 29. – október 2. /
29 September – 2 October, K-P/Tue-Fri 12-18
studiofabrika.com

A Fabrika azért született, hogy az alapítók
két szenvedélye: a bútortervezés és a kincskeresés találkozhasson. A friss márka huszadik
századi vintage bútorok megmentésével foglalkozik, a felújításban kreatív kihívást keresve.
A rendezvényen új műhelyük átadását ünneplik
meg, és bemutatják első, eladásra szánt
bútoraikat és lámpáikat.
Szervező: Fabrika

péntek
friday

kedd
Tuesday

09/29

Megnyitó /
opening event

19:00

DESIGN LITHUANIA 2015
+ DESIGH CHAW
FISE Galéria
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 16.
Nyitva / open: szeptember 29. – október 13. / 29
September – 13 October, H-P/Mon-Fri 13-18
fise.hu

Fabrika was brought about in order to combine the two passions of the founders: furniture
design and treasure hunting. The fresh brand is
involved in salvaging vintage furniture from the
20th century, seeking creative challenge in renovation. At the event, they celebrate the launch
of their new workshop, and present their first
pieces of furniture and lamps made for sale.
Organised by: Fabrika

10/02

Design párbaj /
design duel

19:00

Az Európa-szerte sikeres designkiállítássorozat Budapestre is megérkezik, hogy bemutassa a kortárs, rangos nemzetközi díjakkal
(RED DOT, IF) is jutalmazott litván designtárgyak legjavát (a kiállítás a Litván Design Fórum
és a FISE szervezésében, a Litván Kulturális
Tanács támogatásával jött létre). A Design
Párbajon a FISE tanártagjaiból és diákjaikból
összeállított csapatok mérik össze kreativitásukat egy workshop keretén belül, az érdeklődő
közönség pedig végigkövetheti az eseményeket.
Szervező: Fise, Litván Design Fórum
The design exhibition series that has been
successful across Europe arrives to Budapest
to present the best internationaly awarded
objects of contemporary Lithuanian design (the
exhibition is organized by Lithuanian Design
Forum collaborating with FISE, partially funded
by Lithuanian Council for Culture). At the Design
Chaw, FISE members and their students measure
their creativity at a workshop that the public
is invited to follow.
Organised by: Fise, Lithuanian Design Forum
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09

29

kedd
Tuesday

09/29

Megnyitó /
opening event

18:00

Konda Brigi keramikus e kiállítással mutatja
be az első kapszulakollekciót abból a sorozatból,
melyben tárgyait egy-egy művész munkáival
ötvözi. A művész célja a mindennapok részévé
tenni a használati tárgyak formai szépsége, minőségi kidolgozása által nyújtott élményt, melyet
e sorozatban mindig kiegészít egy-egy
különleges gondolattal is.
Szervező: Konda Brigi
This exhibition presents the first collection of
a new series incorporating different artists’ work
into the ceramicist’s designs. She intends to enrich
life with the beauty of form and quality handcraft
in every day objects, always supplemented by
an additional idea.
Organised by: Brigi Konda

KONDABRIGI KERÁMIA

COLLECTION FEATURING
VALÉRIE GALLOWAY
Kiállítás / exhibition
Kondabrigi Kerámia
1136 Budapest, Herzen u. 6.

Nyitva / open: szeptember 29 –október 2. / 29
September-2 October, minden nap / daily 10-18
kondabrigi.com

kedd
Tuesday

Megnyitó /
opening event

18:00

09/29

NON+ HOME KOLLEKCIÓ
NON+ HOME COLLECTION

Puha, ölelő kényelem otthon /
Soft, cuddling comfort at home
NON+ MOM Park
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
Nyitva / open: szeptember 29. – október 3. / 29
September – 3 October, K-SZe/Tue-Wed 10-20;
Cs-Szo/Thu-Sat 10-21
facebook.com/nonplusz

A NON+ márka védjegyévé vált minőség és
finom nőiesség jellemzi a Design Hét alkalmára
tervezett, limitált NON+ HOME köntöskollekciót.
Az új modellek alapkoncepciója, mint minden
NON+ ruha esetében, a hordhatóság, a kényelem és az egyszerűség, mindez minőségi
köntösben (szó szerint). Regisztráció
a megnyitóra: hello@nonplusz.hu (max. 50 fő).
Szervező: NON+
The new NON+ HOME robe collection
launched for Design Week, is characterized
by the NON+ quality and femininity. The basic
concept of the quality robe combines the NON+
trend of wearability, comfort and simplicity.
Registration for the opening event:
hello@nonplusz.hu (max. 50 guests).
Organised by: NON+
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09

30

csütörtök
thursday

09/30

15:00

INSTYLE

Designer Focus Live

Az InStyle magazin kerekasztal-beszélgetése / A round-table
discussion by InStyle magazine
Design Terminál konferenciaterem
1051 Budapest, Erzsébet tér 11-13.
instyle.hu

Merre halad a divat? Merre haladnak a hazai
tervezők? Az InStyle magazin egyik legnépszerűbb rovata: a Designer Focus megelevenedik,
és testközelbe hozza a legnépszerűbb hazai
divattervezőket. A rendezvény nyilvános,
részletek: designhet.hu, instyle.hu
Szervező: INSTYLE magazin

Where is fashion heading to? Where are
Hungarian fashion designers heading to?
Designer Focus, one of the most popular
features in InStyle magazine steps out to
reality and brings up close the most celebrated
Hungarian fashion designers. Free event, details:
designweek.hu, instyle.hu
Organised by: INSTYLE magazine
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09

29, 30

kedd
Tuesday

Megnyitó
Megnyitó
//

opening
09/29opening
eventevent

18:00
20:00

„OTTHON” EURÓPÁBAN
“AT HOME” IN EUROPE

kiállítás és vásár / exhibition and fair
Laoni la Store
1072 Budapest, Klauzál tér 1.
Nyitva /open: 2015 szeptember 29. – 2015 október
24., 29 September – 24 October, H-Szo / M-Sat 10-19

facebook.com/LAONIdesign

A LAONI la STORE és a WAMP együttműködésének keretében neves magyar tervezők
munkái mellett külföldi designerek alkotásai is
megvásárolhatók lesznek – a szervezők ezzel
azt szeretnék megmutatni, hogy a határokon
átívelő kapcsolatok, együttműködések új
európai multikulturális minőséget hoznak létre
és a külföldi design élet szereplői is otthonra
lelhetnek Budapesten.
Szervező: LAONI la STORE, WAMP

Cooperation between LAONI la STORE and
WAMP provides an opportunity for visitors to
buy not only works by well-known Hungarian
designers but also by foreign designers – the
organisers wish to show that cross-border
connections and cooperation bring about
a new European multicultural quality, and actors
in foreign design scenes may also find a home
in Budapest.
Organised by: LAONI la STORE, WAMP

szerda
Wednesday

09/30

divatbemutató /
fashion show

17:00

STRUKTÚRA – FAKTÚRA –
KULTÚRA

STRUCTURE – FACTURE – CULTURE
Kiállítás és divatbemutató / exhibition

and fashion show
Goldberger Textilipari Gyűjtemény
1036 Budapest, Lajos u. 136-138.
Nyitva / open: szeptember 30 – október 14. / 30
September – 14 October, K-V/Tue-Sun 10-18

modelldivatiskola.hu

Az érdeklődők a végzős diákok színvonalas,
craft és design szemléletre nyitott vizsgamunkáit láthatják, mely a tradicionális textil
technikák, struktúrák, faktúrák újragondolásából született. A kollekciókban izgalmas
felületek, érdekes anyagtársítások gazdagítják
a különböző stílusú ruhadarabokat, kiegészítőket, jelmezeket, maketteket. A divatbemutatón
közreműködik: Zikkurat (nyilvános esemény).
Szervező: Modell Divatiskola és Goldberger Textilipari
Gyűjtemény
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The works of art on display having been
produced for the final exams by the school’s last
year students graduating from the secondary
school and post-finals art courses, represent
a craft and design concept and they can be
considered the fruits of rethinking traditional
textile techniques, structures and factures. In
the collections of final year students unusual
surfaces and interesting material combinations enrich the articles of clothes, accessories,
costumes and maquettes. Participating at the
Fashion show: Zikkurat (free event).
Organised by: Fashion Model School, Goldberger Textile
Industry Collection

09

30

szerda
Wednesday

Megnyitó
Megnyitó
//

opening
09/30opening
eventevent

19:30
20:00

NEW JEWELATION

MOME METAL AND JEWELLERY
DEGREE SHOW

Tesla
1075 Budapest, Kazinczy u. 21.

A New Jewelation egy új ékszertervező generáció bemutatkozó kiállítása, azaz hét tervező
közösen eltöltött három évének eredménye.
A MOME Tárgyalkotó Tanszék Fémműves szak
alapképzése alatt a hallgatók az ékszer jelenségét vizsgálták és értelmezték újra kísérletező
ötleteikkel, kíváncsiságukkal, saját egyéniségük
kibontakoztatásával. Kiállítók: Cser Boglárka
Johanna, Farkas Barnabás, Kiskéry Dániel, Lányi
Annabori, Sági Luca, Silling Zsófia, Zalavári
Fruzsina
Szervező: Zalavári Fruzsina

FÉNYBARÁZDÁK
LIGHTSRATCHES

kiállítás / exhibition
Inku

Nyitva / open: szeptember 30. – október 4. /
30 September-4 October, H-V/Mon-Sun 14-22
facebook.com/events/1864367870455977

The New Jewelation is a debut exhibition
of a new generation of jewellery designers
who spent three academic years together. As
bachelor students of MOME Design and Art
Department, they examine jewellery phenomenon and reinterpret that with experimental ideas
and curiosity, while they show their own styles.
Organised by: Fruzsina Zalavári

szerda
Wednesday

09/30

1052 Budapest, Károly körút 18.

Megnyitó /
opening event

19:00

Nyitva / open (Design Hét alatt /during Design
Week): H-P/Mon-Fri 10-18; SZ/Sat 10-14

cellunett.com
textildesign.hu

szombat
saturday

10/03

Tárlatvezetés /
guided tour

11:00

Papír és textília – két matéria, két minőség,
amelyek hasonló karakterük miatt harmonikusan társíthatók. A kiállításon Ambrus Ági
textildizájner egyedi lakástextiljei, kavicspárnái, és Búza Krisztina iparművész cellulóz
hangulatlámpái teremtenek bensőséges,
játékos összhangot. A kiállításhoz a művészek
tárlatvezetése társul (nyilvános).
Szervező: Ambrus Ági, Búza Krisztina
Paper and textile are materials with qualities
aligning them into harmony. Ági Ambus’s
distictive interior textiles along with scree
shaped squabs and Krisztina Búza designer’s
moodlighting cellulose lamps create intimate,
frisky harmony in the space. The exhibition is
supplemented by a guided tour.
Organised by: Ági Ambrus, Krisztina Búza
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09

30

szerda
Wednesday

csütörtök
thursday

09/30

10/01

A tavalyi sikeres debütálás után a Super
Channel idén újra megrendezi a Budapest
Design Film Fesztivált, egy nagyobb és filmes
szempontból jelentősebb helyszínen: a Toldi
Moziban. A kreatív szektor pörgése tavaly óta
sem lassult, így idén az új generáció videói is
szerepelnek. A fesztiválon a mediterrán nagyvárosok kreatív energiáit is elhozzák a szervezők,
spanyol alkotók filmjein keresztül. A programot
szakmai beszélgetések és Super Channel
popcorn bár színesíti. Program: designhet.hu,
esténként max. 200 fő, belépő: 1000 Ft.
Szervező: Super Channel

Vetítések esténként /
screenings daily

19:00

BUDAPEST DESIGN FILM
FESTIVAL
TOLDI Mozi
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
facebook.com/superchannelbudapest

After the successful debut last year, Super
Channel is organizing Budapest Design Film
Festival for the second time – this year in a bigger,
and more appropriate venue: Toldi Mozi. The progression of the creative sector is unstoppable, so
next to the directors of the last year, you will meet
new faces and Spanish creations as well. Professional talks, presentations and Super Channel
popcorn bar will ensure the movie festival feeling
(max. 200 guests, tickets: 1000 Ft). Schedule:
designweek.hu
Organised by: Super Channel

szerda
Wednesday

09/30

Megnyitó /
opening event

19-24

ART LOCATOR
Magazinbemutató és party /
magazine presentation and party
Tesla
1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
facebook.com/artlocatorapp

Az Art Locator mobil alkalmazás online
iránytűként segíti a budapesti kortárs vizuális
kultúra és design rajongóit. Az alapítók most
kilépnek a virtuális térből, és egy progres�szív nyomtatott magazin oldalain keresztül
kalauzolnak a hazai képzőművészet és design
alkotásai között. Az applikációval szorosan ös�szefüggő magazin, a hazai piacon egyedülálló
módon, interaktív online tartalmat is megjelenít.
Gyere, és találkozz Budapest legizgalmasabb
művészeivel, fedezd fel a magazinkészítés legújabb dimenzióját, ismerkedj meg a kiterjesztett
valóságban rejlő lehetőséggel, és légy részese
egy különleges audio és vizuális élménynek!
Szervező: ART LOCATOR – Iránytű a kortárs művészethez
76

The mobile application Art Locator is a guide
for fans of contemporary visual arts and design in
Budapest. Its founders now overstep the boundaries of virtual space to guide you through the
latest in Hungarian contemporary art and design
on the pages of a progressive print product. The
magazine, strongly connected to the application,
includes interactive online contents, therefore
it is a uniquely new addition to the Hungarian
print market. Meet the most interesting artists of
Budapest, discover the new dimensions of magazine making, get acquianted with the potentials
of augmented reality and be part of a special
audiovisual experience!
Organised by: ART LOCATOR – A guide to contemporary art

09

30

LUMINARI GLASS

Collection launch party
Kiállítás / exhibition
luminariglass.hu

A Luminari Glass innovatív üvegburkolat-termékcsalád új kollekcióval jelentkezik, amelyben
letisztult, geometrikus minták találkoznak
az üvegrétegek izgalmas térbeliségével. A
mintakollekciók félévente más és más kortárs
tervező keze által újulnak meg, most a korábbi
sorozatokkal is megismerkedhetnek a Design
Hét látogatói.
Szervező: Luminari Glass

péntek
friday

09/30

Megnyitó /
opening event

19:00

Luminari Glass is a collection of innovative
glass panels, which feature fresh geometric
patterns and the playfulness of layered glass.
The collections are redesigned by contemporary
designers every six month, now visitors have the
possibility to have a look at previous series
Organised by: Luminari Glass

szerda
Wednesday

09/30

Megnyitó /
opening event

19:00

NAKED HOME
Installáció / installation
Gozsdu Passzázs bejárat
1075 Budapest, Madách Imre u 10. (Rumbach
S. u. felől / from Rumbach S. street)
Nyitva / open: szeptember 30. – október 3. /
30 September – 3 October, minden nap /
daily 11-20
Facebook: NAKED HOME (esemény)

Mire van szükségünk valójában, ha nyitottak
vagyunk a belátásra, a változásra és meddig
vagyunk hajlandóak elmenni, ha szeretnénk
szokásainkat egy tudatos vásárlási szemléletre
cserélni? A Naked Home installáció az otthonhoz kapcsolódó fogalmaink korlátait feszegeti,
Marton Ancsa, az ART ON ME ruhamárka
alapítója és a HANNABI bútor brand közös
kísérletén keresztül.
Szervező: Rácz Anikó HANNABI, Marton Anikó ART ON ME

The installation pointing some questions
like what we really need, if we are open for
discretion and changes, and how far we would
go to turn our shopping habit to make conscious choices. The installation Naked Home is
challenging our concept of “home” through an
exciting experiment by Ancsa Márton, founder
of ART ON ME fashion and HANNABI furniture
brand.
Organised by: Anikó Rácz HANNABI, Anikó Marton ART ON ME
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01

10

csütörtök
thursday

Mesterkurzus / Master Cours

16-20

10/01

Megnyitó / opening event

20:00

TERÍTÉK ( AZ ASZTAL ÉS
AZ ÉTEL KÖZÖTT)

TABLEWARE (BETWEEN THE
TABLE AND FOOD)
Local Settings Pop-Up Showroom
és / and Eat Art / Food Design
mesterkurzus / master course
Kelet Kávézó és Galéria
1114 Budapest, Bartók Béla út 29.
facebook.com/localsettings

csütörtök
thursday

10/04

Pop-Up Sale

14-20
Finisszázs / finissage

20:00

A Local Settings Pop Up Showroom és a 2.
Eat Art / Food Design Mesterkurzus a kultúrák
közötti áramlás egyik kiemelt színterét: az
étkezőasztalt mutatja be. A teríték fogalmának
új dimenzióit prezentálja, kortárs magyar dizájnerek és képzőművészek munkáiban, melyek
segítségével az asztali tárgyak funkcióján és
szépségén túlmutató üzeneteket is kaphatunk
(kiállító művészek és részletes program
a designhet.hu oldalon).
Szervező: Local Settings
The Local Settings Pop Up Showroom and
the 2nd Eat Art / Food Design Master Course
present a major scene of intercultural flow:
the dinner table. The new dimensions of place
settings will be presented through the works of
contemporary Hungarian designers and visual
artists, which will convey messages that go
beyond the functionality and beauty of tableware (for the exhibiting artists and a detailed
programme, please visit designhet.hu).
Organised by: Local Settings

csütörtök
thursday

10/01

péntek
friday

15-19

10/02

15-21

GRAPHASEL TAPAS
ESETTANULMÁNYOK / CASE STUDIES
Kaptár Coworking Office
1024 Budapest,Káplár u. 11-13.
(bejárat a Pengő köz felől, C lépcsőház, 66-os
kapucsengő / entrance from Pengő köz,
C staircase, doorbell 66)
graphasel.com

A Graphasel a Tapas nevű prezentációjával
összekötött, közösségi eseménnyel csatlakozik
a Design Hét programsorozatához, két egymást
követő napon. A grafikai esettanulmányokat
bemutató, rövid ízelítők között latin szetteket
játszó DJ játszik, és spanyol tapas falatokat
kínálnak az érdeklődőknek (2-án a program 9
óráig tart). Regisztráció: rita@graphasel.com
vagy +36 1 2664365 (max. 25 fő/alkalom).
Szervező: Graphasel Design Studio Kft.
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Graphasel Tapas is the graphic design
studio’s contribution to the event series, which
is a social event with presentations. In addition
to the short introductory talks featuring case
studies, Latin DJ sets will be entertaining guests,
and Spanish delicacies will also be served. Registration: rita@graphasel.com or +36 1 2664365.
(max. 25 guests).
Organised by: Graphasel Design Studio Ltd.

10

50 ÉVES A LAKÁSKULTÚRA

50 YEARS OF LAKÁSKULTÚRA

lakás fotózás és workshop / homestory
shooting and workshop
lakaskultura.hu

50. születésnapja alkalmából rendhagyó
workshopra készül a Lakáskultúra magazin.
A vendégek részt vehetnek egy különleges
lakásfotózáson, ahol beleshetnek a kulisszák mögé:
megnézhetik, hogyan dolgozik a stáb, és a profik
miként hozzák ki egy enteriőrből a maximumot, sőt:
a programon a szerkesztőség tagjaival, a magazin
fotósaival és stylistjaikkal is megismerkedhetnek
(egyórás program). Regisztráció: info@lakaskultura.
hu (a pontos címet a regisztrációt követően küldik
el (4 turnus, turnusonként max. 15 fő).
Szervező: Lakáskultúra magazin

01

csütörtök
thursday

10/01

14-18

As part of the magazine’s 50th
anniversary, Lakaskultura is holding an
unusual workshop to show guests how
they work behind the scenes. Visitors
can join and participate in a live photo
shoot, see a professional team approach
at work, meet the makers of the
magazine (one hour program).
Registration: info@lakaskultura.hu
(address will be sent to registered
visitors, 15 persons per turns, 4 turns).
Organised by: Lakáskultúra Magazine
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01

10

csütörtök
thursday

10/01

Bemutató /
presentation

17:00

SZÍNEK, ÍZEK, ILLATOK

COLOURS, FLAVOURS,
FRAGRANCES

Összhang mindenek felett /
harmony above all
Nonoart Konyhastúdió
1054 Budapest, Bajcsy-Zyilinszky út 50.
facebook.com/nonoart.hu

A konyha egy gasztronómiai szentély, ahol
a háziasszonyok a családjuk iránt érzett odaadásukat belefőzhetik egy ízletes vacsorába.
Amilyen fontos maga az étel, olyan fontos
a hely is, ahol elkészül: az összhangnak nemcsak a hozzávalók között, de a konyha elemei
között is jelen kell lennie. A Nonoart és a Miele
közös estjén finom falatok mellett mutatkozik
be a Nonoart design és a Nolte újdonságok.
Regisztráció: info@nonoart.hu (max: 50 fő)
Szervező: Nonart Konyhai Stúdió

Kitchen is a gastronomic sanctuary, where
housewives can transform their devotion towards their family into a tasty dinner. The place
where the meal is prepared is as important as
the meal itself – harmony also has to be represented in the interior. At this event of Nonoart
and Miele, they present Nonoart design and
Nolte news, along with some delicacies.
Regisztráció: info@nonoart.hu (max: 50 fő)
Organised by: Nonoart Kitchen Studio

csütörtök
thursday

10/01

Megnyitó /
opening event

19:00

SZALON BEMUTATÓ
STUDIO SHOW

Ylka Design Studio
1149 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. 2/5.
facebook.com/ylkadesignstudio

Az YLKA design studio tervezőinek divatbemutatója (FIBULA, Dorv, DUCSAI), egy 137
nm-es impozáns showroomban. A tervezők az
aktuális őszi-téli kollekciókat egy meglepetésvendég által, rendhagyó módon prezentálják.
Ízelítőként az 5Ház Borbirtok különleges borait
kóstolhatják majd meg a vendégek, amelynek
arculatát a DESIGNIZMUS márka keltette életre.
Regisztráció: hello@ylka.hu (szeptember 25ig), a Design Hét alatt 20%-os vásárlási akció
is lesz.
Szervező: Ylka Design Studio
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The designers of Ylka present their
autumn-winter collections on a fashion show,
which will be performed by a surprise guest on
137 m2. As an appetizer, we can taste special
wines of 5Ház Wine Estate, whose identity
design was created by DESIGNIZMUS. Registration: hello@ylka.hu until the 25th of September.
During Design Week, a 20% shopping discount
is also available.
Organised by: Ylka Design Studio

10

01

csütörtök
thursday

10/01

Workshop

14:00, 17:00

FÚZIÓ A MUNKA VILÁGÁBAN

FUSION IN THE WORLD OF WORK
Workshop
Lurdy Ház, ETIKK iroda
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
erg.bme.hu

Ingyenes vagy alacsony költségigényű
megoldások bemutatása rugalmas és akadálymentes munkahelyek kialakítására – workshop
az akadálymentesség főbb szempontjairól és
előnyeiről, mindenki által és/vagy egyénileg
használható eszközökkel, megoldásokkal, munka- és élethelyzetekkel, Dr Jókai Erika Egyetemi
adjunktus (BME), Földesi Erzsébet European
Disability Forum alelnök vezetésével. Regisztráció az Egyetem honlapján (max. 25-25 fő).
Szervező: BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Egyetemes
Tervezés Információs és Kutatóközpont

Introducing free or low budget solutions for
creating barrier-free working environments.
Seminar on the criteria of accessible workplace
and about their benefits: individual and/or
general tools, solutions, work and life situations.
Presented by Dr Erika Jókai, Assistant Professor
(BME), Erzsébet Földesi, European Diasbility
Forum Vice President, registration at the University’s website (max. 25 guests / workshop).
Organised by: Budapest University of Technology and
Economics, Department of Ergonomics and Psychology

szerda
wednesday

09/30

Megnyitó /
opening event

15:00

MEGÁLL AZ IDŐ

TIME STANDS STILL
Kiállítás / exhibition
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
1036 Budapest, Korona tér 1.
mkvm.hu

A digitális korunkat megelőző időszak hétköznapi időmérői lakásainkban a mechanikus
órák voltak. Megjelenésükben felfedezhetők
minden korszak – így például az art deco letisztult, és a szocdeko funkcionalista – stílusjegyei.
Ezeknek az óráknak lejárt az ideje, számukra
megállt az idő, de lakásdíszként érdemes
megőrizni őket, mert a magyar ipartörténet és
iparművészet jeles és felejthetetlen darabjai.
Belépődíj: 400 Ft (kedvezményes), 800 Ft
(teljes árú).
Szervező: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

The ordinary timekeeping devices in our flats
before the current digital era were mechanical
clocks. Their appearance displays the characteristics of each period – such as the streamlined
art deco and the functionalist socialist art deco.
Life for these clocks has ticked away, and time
has stopped for them, but they are still worth
retaining as home ornaments, as they are
excellent and unforgettable pieces of Hungarian
industrial history and applied art. Entrance fee:
HUF 400 (concessional), HUF 800 (full-price).
Organised by: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
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01

10

csütörtök
thursday

szombat
saturday

10/01

10/03

Kerekasztalbeszélgetés /
round table discussion

12:30

BOCUSE D’OR ÉS DESIGN
Kiállítás és kerekasztalbeszélgetés / exhibition and
roundtable-discussion
APLI Design
1051 Budapest, Sas u. 5.
(11-es kapucsengő / doorbell 11)
Nyitva / open: Cs-P/Thu-Fri 16-20, Sz/Sat
12.30-20
facebook.com/aplidesign

2016 tavaszán Budapest ad otthont a
legrangosabb szakácsverseny, a Bocuse d’Or
európai selejtezőjének. Az APLI Design tervezői
október 1-3. között egy kiállítás keretein belül
bemutatják a speciális igényekre tervezett
versenytálakat, és meglepetés vendégekkel kerekasztal-beszélgetést tartanak a felkészülésről,
kulisszatitkokkal. A beszélgetésre regisztráció
a puspokiapor@gmail.com címen szeptember
30-ig (max. 50 fő).
Szervező: APLI Design Kft., együttműködő partner:
Magyar Bocused’Or Akadémia Egyesület

In the Spring of 2016, Budapest will be
hosting the European qualifier of the most
prestigious chef competition, Bocuse d’Or. The
designers of APLI design will hold a round table
discussion showcasing the special-purpose
competition serving plates, welcome special
guests and reveal behind-the-scenes secrets.
Registration: puspokiapor@gmail.com (until
30 September, maximum number of participans
50 persons).
Organised by: APLI Design Ltd., co-operating partners:
Hungarian Bocused’Or Academy Association

csütörtök
thursday

10/01

Megnyitó /
opening event

19:00

PERSONAL ISLANDS
Kiállítás / exhibition
DEFO labor
1111 Budapest, Bartók Béla út 20.
Nyitva / open: október 2-3. / 2-3 October, 10-19;
október 4. / 4 October, 11-17
personalislands.tumblr.com

Milyen emlékek, érzelmi kötések játszanak
szerepet egy új lakótér kialakításában? Dialógus
az otthon fogalmáról a legfontosabb tárgyakon
keresztül. A koncepció egy kutatásra épül, ami
a külföldön élő ismerősök otthonhoz fűződő
viszonyát vizsgálja Bárdy Anna tervezőgrafikus és Makkai-Kovács Beatrix festőművész
munkásságán keresztül, a pakk-art együttműködésében.
Szervező: Bárdy Anna, Makkai-Kovács Beatrix, Defo Labor
82

What memories and emotional ties play
a role, when we establish our new living
environment? Dialogue on the concept of
home through our most important objects. The
concept is based on a research examining the
relationship of people living abroad with their
homes. Exhibition of graphic designer Anna
Bárdy and painter Beatrix Makkai-Kovács in
cooperation with pakk-art.
Organised by: Anna Bárdy, Beatrix Makkai-Kovács, Defo Labor

10

01

csütörtök
thursday

10/01

Workshop

15-20

ZSIDÓ DESIGN – KORTÁRS
MAGYAR JUDAIKÁK

JEWISH DESIGN – CONTEMPORARY
HUNGARIAN JUDAICA
Kiállítás / exhibition, workshop
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
1075 Budapest, Síp u. 12. (a Látványraktár előtt /
in front of the transparent storage room)
Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design
Week): V-CS/Sun-Thu 10-18; P/Fri 10-16:30
facebook.com/letterpressacademy

Miért feszélyez minket a múlt, miért nem
merünk változtatni, létezik-e egyfajta „historikus ellágyulás”? Mennyire változtathatja meg
a tárgytervező egy judaika külsejét? Mit kezd
egymással a szent és a design? Október 1-én
egy szukotiworkshop keretében ezen fognak
közösen gondolkodni a résztvevők. Regisztráció a workshopra kötelező: info@milev.hu. Az
EightDays Design tervezőinek munkái egész
héten megtekinthetőek a Múzeumban.
Szervező: EightDays Design, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Bircsák Eszter kurátor

Why does the past make us feel uneasy?
Why are we shy to make changes? Does any
kind of “historical softening” exist? To what extent can an object designer change the external
look of Judaica? How do sacred and design
relate to each other? On 1 October, these will be
in the focus of the participants’ joint thinking in
a Sukkot workshop. Participation in the workshop is subject to registration at info@milev.hu.
Works by the designers of EightDays Design are
on display at the Museum.
Organised by: EightDays Design, Magyar Zsidó Múzeum és
Levéltár, Bircsák Eszter kurátor

csütörtök
thursday

10/01

Prezentációs est /
Presentation night

20:20

PECHA KUCHA NIGHT
BUDAPEST VOL. 45.
DESIGN WEEK SPECIAL
Pontos cím / address:
designhet.hu
facebook.com/PechaKuchaNightBudapest

Pörgős prezentációk az építész-, designer-,
és a kreatív szakma legújabb alkotásairól – ezúttal az Otthon témájában, tucatnyi megközelítésben. A szabály a régi: minden előadó 20
képet vetíthet, egyenként 20 másodpercig.
A pörgés és a remek hangulat garantált!
Belépépődíj: 1500 Ft (felnőtt), 1000 Ft (diák).
Szervező: Kortárs Építészeti Központ

Dynamic presentations by architects, designers and other creatives about their recent work
– this time all related to the topic of Homes.
There will be twelve presenters, 20 slides shown
by each, 20 seconds per slide. Tickets: 1500 Ft
(general), 1000 Ft (student).
Organised by: Contemporary Arhitecture Centre
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01, 02

10

péntek
friday

10/02

Megnyitó /
opening event

19:00

PAPÍRFORMA
PAPERWORK

Tíz rövid történet, kiállítás
és workshop /
ten short stories, exhibition and
workshop
Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
Nyitva / open: október 2. – október 11. /
2 October – 11 October, K-V/Tue-Sun 10-18
karcsipapir.hu, kiscelli.hu

A Kiscelli Múzeum Templomterében a bútorgyűjtemény egyedi darabjait kézzel készített
papír installációk emelik új dimenzióba Karcsi
Papírboltjának és Szigeti Zsófi enteriőrstylistnak köszönhetően. A kiállításhoz workshop és
bútortörténeti séta kapcsolódik. Belépőjegyek:
500 Ft-tól (max. 20 fő/workshop). Időpontok,
tematika és bővebb információ a karcsipapir.
hu és a designhet.hu oldalán. A workshopokra
regisztráció a info@karcsipapir.hu címen.
Szervező: Kiscelli Múzeum, Karcsi Papír, Szigeti Zsófi

Handmade paper installations made by
Karcsi Papírboltja and Zsófi Szigeti provide
now new meaning to the unique pieces of the
Furniture Collection at Kiscelli Museum, presented in the Church Interior. Workshops and
guided tours are also linked to the exhibition.
Tickets starting from 500 Ft (max. 20 guests /
workshop). Schedules and more information at
karcsipapir.hu and designhet.hu, registration
for the workshops at info@karcsipapir.hu.
Organised by: Kiscelli Múzeum, Karcsi Papír, Szigeti Zsófi

ÉS MI VAN OTTHON?

csütörtök
thursday

WHAT’S IN THE PANTRY?

10/01

GYEREKEKNEK (10-12 ÉVES KORIG) /

FOOD DESIGN WORKSHOP
FOOD DESIGN WORKSHOP FOR KIDS
(AGED 10-12)

Megnyitó /
opening event

08:00

Fruccola Juice Café
1052 Budapest, Kristóf tér 3.
fruccola.hu
facebook.com/fruccola.kristofter

Interaktív előadások iskolásoknak food
designról, tudatos vásárlásról, gyümölcsökről,
zöldségekről, csupa okos finomságról. És mi
van otthon? ’Friss’ ananász? Égből pottyant narancs? Hol terem és hol vásároljak? Mitől szép
egy étel? Főztél már hulladékból? Komposzt?
Pont most?! Hogy jön ez ide? Megtudod, ha
akarod... Regisztráció (szeptember 18-ig):
hello@fuccola.hu (max. 20 fő). A Design Hét
alatt Design Menü is elérhető (1890 Ft),
részletek: designhet.hu
Partnerek: Fruccola Juice Café, Felelős Gasztrohős, Házikó,
Doremi.today, Szervező: Fruccola
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Interactive workshop for kids about food design and conscious food choices (in Hungarian).
What’s in the pantry? “Fresh” pineapple? Oranges from the Orange Fairy? Where do they grow
and where do you buy them? Ever cooked with
food waste? How to design your food? Do you
know how much water you wasted yesterday?
Compost? Feel lost? What does all this mean?
All questions will be answered! Also available:
Design Menu (1890 Ft, during Design Week),
details: designweek.hu
Partners: Fruccola Juice Café, Felelős Gasztrohős, Házikó,
Doremi.today, Organised by: Fruccola

10

02

Konferencia / conference

péntek
friday

10:00

10/02

Megnyitó /
opening event

19:00

PROJECT R.E.D.: AZ EURÓPAI
DESIGN GYÖKEREI

PROJECT R.E.D.: ROOTS OF
EUROPEAN DESIGN

Kiállítás és konferencia / exhibition
and conference
Kiállítás: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
Nyitva / open: október 2-30, / 2-30 October,
H-Cs/Mon-Thu 9-16; P/Fri 9-14
redproject.eu

A program szeretné felfedni a modern
formatervezés és a hagyományos népművészet
kapcsolatát az iparművészet területén.
A 8 ország közreműködésével megvalósított
designkiállítás alapját a hagyományos európai
kézművesség adja. A kapcsolódó konferencián
a résztvevők izgalmas előadások között válogathatnak a „hagyomány a kortárs iparművészetben” témakörben, neves hazai és külföldi
előadók tolmácsolásában (a konferencia
helyszíne a Hagyományok Háza,
részletek: designhet.hu).
Szervező: Laterna Magica, Támogatók: EU - Culture, IVF,
NKA, MMA

The programme is aimed at uncovering
the connection between modern design and
traditional folk art in the field of applied art.
The design exhibition implemented by the
involvement of eight countries is based in
traditional European craftsmanship. The linked
conference offers exciting presentations on the
topic of “Tradition in Contemporary Applied
Art” by renowned Hungarian and foreign
lecturers to visitors (the conference is hosted
by Hagyományok Háza; for details, visit
designhet.hu).
Organizer: Laterna Magica, Supporters: EU - Culture, IVF,
NKA, MMA

Pop art painting, film poster, designer clothes,
scenes of private life on porcelains, vintage
photo, curious objet’d art, a sculptural bag. Art,
fashion and design – various branches of visual
art get united in the carefully selected items.
Great pieces, and if you get to know their secret
stories, the catalogue becomes an adventure
in cultural history. Exhibition between 10-18,
auction at 18, the latter by registration only:
info@artmagazin.hu (max. 100 guests).
Organised by: Artmagazin, Nóra Winkler

péntek
friday

10/02

kiállítás / EXHIBITION

10-20
AUKCIÓ / AUCTION

18:00

ART LOVES DESIGN
AUKCIÓ / AUCTION

© Pintér Gábor, 2015. A Deák Erika Galéria engedélyével / with the permission of Deák Erika Gallery.
Fotó / Photo: Simon Zsuzsanna, Bognár Benedek. Koncept: muveszetmintsapka.tumblr.com

Pop art kép, filmplakát, designer ruha,
vintage fotó, mulatságos objekt, szobros táska,
magánélet porcelánon. Képzőművészet, divat
és design – az aukció válogatott tételeiben
művészeti ágak randevúznak. Önmagukért is
jók, de ha elmesélik rejtett összefüggéseiket,
kultúrtörténeti kaland lesz a katalógus. Tételek
megtekintése 10-18 óra között, aukció 18 órától
(regisztráció: info@artmagazin.hu,
max. 100 fő).
Szervező: Artmagazin, Winkler Nóra

LOFFICE
1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.
artmagazin.hu
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10

péntek
friday

10/02

Megnyitó /
opening event

12:00

MEETTHEWONDER!
Wonderlab
1053 Budapest, Veres Pálné u. 3.
Nyitva / open: október 2-17. / 2-17 October,
K-SZ/Tue-Sat 12 -20
facebook.com/wonderLABconcept

A megnyitón bemutatkozik az INQ concept
őszi-téli kollekciója, valamint megismerhetők
a co-working divat- és designüzletként ismert
WonderLab tervezői. A bemutatót követően
a korábbi kollekciók egyes darabjai hatalmas
kedvezményekkel lesznek elérhetők.
Szervező: WonderLab

The opening event will feature a presentation
of the autumn-winter collections of INQ concept,
followed by a free networking event between
designers and guests of WonderLab, a coworking studio and shop. After the presentation,
huge discounts will be available for previous
collections.
Organised by: WonderLab

péntek
friday

10/02

Megnyitó /
opening event

18:00

SEGÍTŐ VÁSÁRLÁS – DESIGN
RANDI 2.0
DESIGN THAT HELPS – DESIGN
DATES 2.0
Social design kiállítás és vásár /
exhibition and fair
Bálna
1093 Budapest, Fővám tér 11-12.
Nyitva / open: október 2-15. / 2-15 October, H-P/
Mon-Fri 10-18; SZ/Sat 10-16
facebook.com/segitovasar

A program a megváltozott munkaképességű
embereket foglalkoztató műhelyek és a kortárs
design találkozását szervezi és támogatja. Idén
már másodszor kerülnek bemutatásra a nonprofit műhelyek és a formatervezők egymásra
találásából született designtermékek, melyek
egy része a helyszínen megvásárolható vagy
megrendelhető a bolt.segitovasarlas.hu oldalon.
A program támogatója az Emberi Erőforrások
Minisztériuma.
Szervező: Salva Vita Alapítvány
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The programme organises and supports
meetings between workshops that employ
people with changed ability to work and
contemporary design. It is already the second
time this year that the design products brought
about by the encounter of non-profit workshops
and designers have been presented, a part of
which will be available for shopping or ordering
on the spot at bolt.segitovasarlas.hu. The
programme is supported by the Ministry
of Human Resources.
Organised by: Salva Vita Alapítvány
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TALÁLKOZUNK
AZ ŐSZI FLOW ÁTTEKINTÉS:
Az elmúlt 12 hónap legnagyobb magyar
üzleti történeteit szemlézzük élőben.
Az interjúk élményét, a személyes találkozások
bennfentességét szeretnénk átadni:
címlapos sikersztorik, sokat látott
üzletemberek, izgalmas vállalkozások,
újrakezdő startupperek.

A Design Hét Budapest ideje alatt használd
a DESIGN15 kódot és vedd meg jegyedet

15%

kedvezménnyel!
JEGYEK: FORBES.HU/FLOW

Forbes Flow is a business festival for ambitous, open-minded people. The whole event is in Hungarian. Tickets: forbes.hu/flow

Forbes FLOW
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péntek
friday

10/02

Art&Fashion Race

18-22

ALMA ABONYI 2ND BIRTHDAY
ART&FASHION RACE
Kincsem Park
1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
almaabonyi.com

Hagyomány, hogy az Alma Abonyi a Design
Hét keretében ünnepli születésnapját. Idén
ismét valami különlegessel készül a márka: az
Art&Fashion Race során a hazai divat és művészet 10 ismert képviselője ül be a lovak mögé és
fut versenykört. A futamot követő divatbemutatón bemutatkozik az új kollekció, illetve az
Alma Abonyi Műhely résztvevőinek kiállítását is
megtekinthetik a látogatók. A belépés ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Azok között, akik az
info@almaabonyi.com címre szeptember 30ig jelzik részvételi szándékukat, egy Anorthic
Flux medált sorsolnak ki.
Szervező: Abonyi Alma

It’s a tradition that Alma Abonyi celebrate
their birthday during the Budapest Design
Week. In 2015 the premium accessories brand
wants to do something special. Art & Fashion
Race starts at 6 pm when 10 well-known people
from the hungarian art scene sit in the sulkys
and go for a round. After the race Alma Abonyi
presents their new collection. Free entry but
registration required. (You can win an Anorthic
Flux pendant if you confirm your attendance
by mail to info@almaabonyi.com until 30th
September.)
Organised by: Alma Abonyi

péntek
friday

10/02

Megnyitó /
opening event

10:00

NYOMÁS IDE! – GARDÉNIA
HOMEDESIGN

GARDÉNIA – TEX-STYLE TRENDS
Interaktív lakástextil-bemutató / interactive home textile presentation
Design Terminál Pavilon
1051 Budapest, Erzsébet tér 13.
Nyitva / open: október 2-4. / 2-4 October,
minden nap / daily 9-18
gardenia.hu

Gardénia „színes” programok! Lakástextil
kollekció-bemutató: Kizárólag a Design Héten
előzetesen belekóstolhat a 2016-os, a frankfurti
Heimtextilen debütáló 2016. tavaszi válogatásba is. „Tervezz velünk függönyt!” interaktív műhely, ahol a látogatók a szervezők segítségével
maguk tervezhetik meg virtuális függönyüket.
Emellett kiállítás nyílik a nyomott textil trendek
2016/17-es divat szín- és mintavilágból.
Szervező: Gardénia
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Gardénia “colourful” programs! Home textile
collection show, exclusively at Design Week –
preliminary selection from the 2016 models
debuting in January 2016 on Heimtextil, Frankfurt. “Design Your Curtain with Us!” interactive
workshop, where you can design your own
curtain virtually. Printed textile trends exhibition
from colour and design trends of 2016/17.
Organised by: Gardenia

10

02

péntek
friday

10/02

Házibuli /
party

20:00

RODODENDRON HOME
kiállítás / exhibition
1092 Ráday u. 49., II. em 20. (kapucsengő /
doorbell: Rododendron HOME)
Nyitva / open (Design Hét alatt / during
Design Week): H-V/Mon-Sun 15-19
facebook.com/rododendronHOME

A Rododendron a Design Héten nyitja meg 2.
kiállítótermét, a Rododendron Home-ot. A kiállítás a kortárs magyar bútor legjobbjait mutatja
be, egy 100 nm-es lakást átalakítva egy pár fiktív otthonává. A kiállítás célja, hogy informális
stílusával megkönnyítse a kortárs magyar bútor
elfogadását lakókörnyezetünkben. Október 4.
után előzetes bejelentkezés alapján látogatható.
A házibulin DJ Bootsie játszik majd.
Szervező: Rododendon Art & Design

Rododendron opens its second exhibition
hall called Rododendron Home during Design
Week. The exhibition presents the crème of
contemporary Hungarian furniture, remodelling
a 100 m2 flat into a fictitious home of a couple.
The informal style of the exhibition aims at promoting acceptance of contemporary Hungarian
furniture in our living environment. Open for
visitors after 4 October, upon prior booking.
The house party will feature DJ Bootsie.
Organised by: Rododendon Art & Design

péntek
friday

10/02

Hivatalos premier /
Official premiere

18:00

ArtHungry
A hazai kreatív közösségi oldal,
premier / Creative Social
Community – premiere
Tesla
1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
arthungry.com

Régi igényt kíván kielégíteni a szeptemberben debütáló magyar online közösségi oldal,
az ArtHungry. A hazai kreatívok portfólióinak helyet adó felület egyaránt szól a már
közismert, illetve a még feltörekvő alkotóművészekhez, valamint a művészetek iránt érdeklődőkhöz. A hivatalos premieren a vendégek
találkozhatnak a projekt megálmodóival és
mindent megtudhatnak a fejlesztés részleteiről.
Regisztráció szeptember 14-től október 1.
éjfélig: designhet@arthungry.com
Szervező: ArtHungry, SimonSays

ArtHungry, the Hungarian online social network debuting this September is a much needed
and long awaited service for both the artist and
art consumer communities. Guests will have the
opportunity to meet the minds behind the project
and to learn about the details of development
at the presentation of the ArtHungry website.
Registration for the event is open from the 14th
of September to midnight on the first of October
at designhet@arthungry.com
Organised by: ArtHungry, SimonSays
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03

szombat
saturday

10/03

Megnyitó /
opening event

19:00

BRODY DESIGN KONCEPCIÓK –
BOHÉM ÉLETTEREK

BRODY DESIGN CONCEPTS –
EXPRESS YOUR BOHEMIAN SIDE
#előadások #gasztronómia #koktél

#parti / #performances #gastronomy
#cocktail #party
Brody Studios
1064 Budapest, Vörösmarty u. 38.

A Brody Studios privát művészeti klub
kitárja ajtaját és betekintést enged a bohém
lélek eklektikus otthonába. Inspiráló előadók
mesélnek arról, hogy a színek, formák, anyagok
látszólagos káosza mögött igenis egy teremtő
harmónia munkálkodik. A klubkonyha specialitásai, koktélkóstoló és élőzene teszi teljessé
a könnyed kikapcsolódást. A részvétel
ingyenes, de regisztráció szükséges:
studios@brodyhouse.com vagy
+36 1 266 3707, max. 70 fő).
Szervező: Brody Studios (Brody House Group)

facebook.com/BrodyStudios

Brody Studios private arts club opens its
doors and invites you into an eclectic home of
bohemian spirit. A collection of inspiring speakers will talk about their experiences and how
sometimes seemingly chaotic arrangements
of colours, shapes and materials canform
a compelling and harmonious force. Combine
the evening with club dining, cocktail tastings
and live music to fully arouse your senses.
Organised by: Brody Studios (Brody House Group)

szombat
saturday

10/03

14-18

THE 9 DESIGN STUDIO

CROWDFUNDING & DESIGN
Kerekasztal-beszélgetés /
roundtable discussion
The 9 Design Studio
1093 Budapest, Lónyay u. 54. Fsz. 3.
(kapucsengő: 120 / doorbell 120)
Nyitva / open: szeptember 28. – Október 3. / 28
September – 3 October, minden nap / daily 10-18

A The 9 Design Studio designerei idén is
számos programmal és kedvezményes vásárlási
lehetőséggel várják az érdeklődőket, akik
szeretnének betekintést nyerni a közösségi tér
életébe. Kiemelt programjuk egy kerekasztalbeszélgetés, melyen a Pikkpack, a Logifaces
és a Feel Flux csapata osztja meg tapasztalait
arról, hogyan kell felépíteni egy sikeres, termékközpontú közösségi finanszírozású kampányt.
Regisztráció: the9designstudio@gmail.com
(max. 20 fő).
Szervező: The 9 Design Studio
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facebook.com/the9designstudio

The 9 Design Studio awaits guests once
again with exciting programs and a chance
to glimpse into their workspace, which is like
a second home to their designers. The major
event you don’t want to miss is the round table
discussion about Crowdfunding & Design, with
Pikkpack, Logifaces and Feel Flux Group
(in Hungarian). Registration:
the9designstudio@gmail.com (max. 20 guests).
Organised by: The 9 Design Studio
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workshop

vasárnap
sunday

10-17

10/04

bemutató /
presentation

kerekasztalbeszélgetés /
round-table
discussion

14:00

15:00

04

SZÁLJÁTÉKOK – FÓKUSZBAN
A SZÖVÉS

GAME OF THREADS – WEAVING IN
FOCUS
Élményszövő pont / Happy
Weaving Point
Bálna

-1 szint, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.
lvgtextileart.com

Lőrincz V. Gabi designer és csapata egy
egész napos, rendhagyó, textilműves és zenei
élménynapra vár mindenkit, ahol hangszerformájú papír eszközökön lehet játszani a szálakkal.
15 órakor a Madárka többfunkciós élményszövő
eszköz ősbemutatója lesz a tervező: Lőrinc V.
Gabi előadásában, majd 15 órától kerekasztalbeszélgetés lesz a szövés jótékony hatásairól
napjaink instant világában. Részvételi díj nincs,
eszközök, alapanyagok díja kb. 300-1000 Ft/
alkotás. Részletek: designhet.hu
Szervező: Lőrincz V. Gabi (LVG Textil Art)

Designer Lőrincz V. Gabi and her team expect
everyone for a full day of experience out of the
ordinary in the fields of textile art and music,
where visitors can play on paper cutouts of
musical instruments using threads. At 3 p.m.,
a multifunctional recreational weaving instrument called Madárka (‘Birdie’) will premier,
presented by designer Lőrincz V. Gabi, followed
by a roundtable discussion about the beneficial
effects of weaving in the rushing world of our
days. Participation is free, only materials and
instruments are subject to a charge of approximately HUF 300-1000 / creation. Details at
designhet.hu
Organised by: Gabi V. Lőrincz (LVG Textile Art)

vasárnap
sunday

10/04

10-18

WAMP DESIGN VÁSÁR

WAMP DESIGN FAIR

Érezd nálunk otthon magad! /
MAKE YOURSELF AT HOME!
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
facebook.com/wampdesignvasar

Az idei Design Hét alkalmából impozáns
helyszínről, az Iparművészeti Múzeumból
jelentkezik Budapest legnagyobb design
vására. A múzeumban sétálgatva a legmenőbb
hazai tervezők alkotásaiból; ruhák, ékszerek,
táskák, divatkiegészítők, gasztro termékek
közül válogathatnak a látogatók, az emeleti
különteremben pedig „Érezd nálunk otthon
magad!” mottóval megnyílik a WAMP
nappalija! Belépő: 500 Ft (levásárolható).
Szervező: WAMP

At this year’s Budapest Design Week WAMP,
the most popular design fair in Budapest will
take place at the building of the Museum of
Applied Arts. Visitors can choose from the works
of the hippest Hungarian designers – apparel,
jewellery, bags, accessories, gastro products.
WAMP will also open its own living room
decorated by a range of cool designer home
accessories at the upper floor of the museum.
Tickets: 500 Ft (consumable at the fair).
Organised by: WAMP
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vasárnap
sunday

10/04

10-17

CELLUX PIKNIK
CELLUX PICNIC

FEKETE Kutya Gastropub
1074 Budapest, Dob u. 31.
celluxcsoport.hu

A program a Cellux Csoport különböző
projektjeinek kulisszatitkaiba avatja be az
érdeklődőket. Lesz kiállítás, gyerekfoglalkozással fűszerezett könyvbeharangozó (10 órakor),
Cellux-közeli szociális design projektekről szóló
előadás (14 órakor) és a MAACRAFT-tal való
kooperáció eddigi eredményeinek bemutatója,
alkotó workshoppal egybekötve (15 órakor). Regisztráció: celluxcsoport@yahoo.com
(max. 20 fő).
Szervező: Cellux Csoport

Cellux Picnic reveals the secrets behind the
projects of Cellux Csoport with an exhibition
and an exciting program. Get a sneak peek
at the upcoming interactive book, join in for
a creative workshop for children (at 10:00),
check out the group’s recent social design
project presentations (at 14:00) or be part of
the collaboration of Cellux and the MAACRAFT
social workshop (at 15:00). Registration at
celluxcsoport@yahoo.com (max. 20 guests).
Organised by: Cellux Group

kedd
Tuesday

09/29

16:00
18:00

Zene és design duettje:
Séta a designerrel,
Varró Zoltánnal
Duet of design and music
legends. A tour with the
designer, Zoltán Varro

Aria Hotel Budapest
1051 Budapest, Hercegprímás u. 5.
ariahotelbudapest.com

A márciusban megnyilt Aria Hotel Budapest
a főváros egyik legkülönlegesebb épülete.
A gyönyörűen felújított neoklasszicista bérpalota Magyarország első zenei tematikájú boutiqe
hotelje. A Beethoven, Louis Armstrong és
a Rolling Stones által ihletett belső terekben
az Aria dizájnere, Varró Zoltán vezeti körbe
az érdeklődőket. Regisztráció (limitált
férőhely, jelentkezési sorrendben):
designweek@ariahotelbudapest.com
Szervező: Aria Hotel Budapest,
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Aria Hotel Budapest opened in March is one
of the most unique buildings of the city. The
beautifully renovated neoclassicist palace gives
home to the first music themed boutique hotel
in Hungary. Zoltán Varró, designer of Aria Hotel
will guide through the visitors the interiors
inspired by Beethoven, Louis Armstrong and
The Rolling Stones. Registration required
at designweek@ariahotelbudapest.com
(places are limited and offered on
a first-comes first-served).
Organised by: Aria Hotel Budapest,

DESIGN HÉT BUDAPEST A 90.9 JAZZY RÁDIÓ HULLÁMHOSSZÁN

BUDAPEST DESIGN WEEK ON 90.9 JAZZY RADIO
jazzy.hu

A Design Hét Budapest idén is jelentkezik
a 90.9 Jazzy Rádió hullámhosszán: a fesztivál
programjaival, híreivel kapcsolatos folyamatos
tájékoztatáson túl a tematikus Design Percek
rovatban a rádió műsorvezetői szakértő
interjúalanyokkal beszélgetnek a design világ
érdekességeiről és a legnagyobb hazai design
eseménysorozat kiemelt programjairól.

This year again, Budapest Design Week
conquers the wave-length of 90.9 Jazzy Radio
as well: in addition to providing information
about the festival, interviews with experts of
the design profession are also broadcasted.
The programs of 90.9 Jazzy Radio are
available in Hungarian only.

09/24. Csütörtök
17:25 Design Percek

Indul a Design Hét!
A Design Hét Budapest 2015
témája és programjai
Vendég: Osvárt Judit, a Design Hét
Budapest projektvezetője
09/30. Szerda
09/25. Péntek

17:25 Design Percek

17:25 Design Percek

Sztárdesignerek a Design Hét
Budapest programjában
Vendég: Osvárt Judit, a Design Hét
Budapest projektvezetője

A Magyar Formatervezési Díj 2015
és a Design Management Díj 2015
Vendég: Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke

10/01. Csütörtök
09/28. Hétfő

17:25 Design Percek

17:25 Design Percek

Home Sweet Home
Vendég: Szemerey Samu, a kiállítás
társkurátora

Nyitott Stúdiók
Vendég: Osvárt Judit, a Design Hét
Budapest projektvezetője

10/02. Péntek
09/29. Kedd

17:25 Design Percek

17:25 Design Percek

Befektetés és design
Vendég: Dr. Botos Viktor, a HIPAVILON
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség
ügyvezető igazgatója

Díszvendégünk: Spanyolország
Vendég: Osvárt Judit, a Design Hét
Budapest projektvezetője

93

együttműködő
partnereink
cooperating
partners

Napi bontás
daily schedules
Kiállításmegnyitók, előadások, divatbemutatók és más, egyszeri események. A bontás nem
tartalmazza a Design Túrákat (22. oldal), Nyitott
Stúdiókat (26. oldal) és a Vásárlási Akciókat
(34. oldal). Részletek a számmal jelzett oldalon!
09/25

La imaginación colectiva, előadások / talks › 4.
Különleges spanyol lemezjátékok, kiállításmegnyitó / Special
Spanish Tin Toys, exhibition opening › 10.
Techlab: lean startup workshop › 18.
Made in Europe, előadások / lectures › 18.
Nappali, lakásavató / Living Room, housewarming party › 20.
Mo_ST_ kiállításmegnyitó / opening event › 44.
A’table, kiállításmegnyitó / opening event › 45.
Labrosse, kiállításmegnyitó / opening event › 46.
Cadline díjkiosztó / award ceremony › 46.
International Home Posters project, kiállításmegnyitó /
exhibition opening › 47.
Corian© az otthonunkban / in our home, kiállításmegnyitó /
exhibition opening › 47.
Basic Home bemutató nap / open day › 48.
Smart! Xtra // Haute Couture, interaktív prezentáció /
interactive presentation › 48.
A második otthonunk, megnyitó / Our second home,
opening event › 50.
Vernissage en voyage, kiállításmegnyitó / exhibition
opening › 51.
Bohemia Design Market › 52.
Ékszerek új fényben, kiállításmegnyitó / Accessories
in a new light, exhibition opening › 52.
Adamlamp / Thebakker / Zsiemankeje kiállításmegnyitó /
opening event › 53.
Fények és textilek, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 54.
Zsennye Design Workshop 2015, kiállításmegnyitó /
exhibition opening › 55.
Art & Emotion, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 55.
–
09/26

Hello Wood falugyűlés / village assembly › 15.
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, filmvetítés /
For some inexplicable reasons, film screening › 18.
Bohemia Design Market › 52.
Ökodesign CNC-vel / Ecodesign with CNC technology,
workshop › 56.
Parafa az otthonunkban / Cork in the Household,
kiállításmegnyitó / exhibition opening › 57.
Open Rooms, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 57.
Formaváros, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 58.
Café Fusi, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 58.
Bedrótozva / wired, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 59.
Haiku és csomók / Haiku and Ties, kiállításmegnyitó /
exhibition opening › 59.
Me(e)t Design, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 60.
Plakát/álom/design / Poster/Dream/Design, workshop › 60.
Alkotóműhely / Letterpress Workshop, megnyitó / opening
event › 61.
Bef_jeztl_n / Unf_nish_d, könyvbemutató és kiállításmegnyitó / book presentation and exhibition opening › 61.
Tila, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 62.
–
09/27

Felhőgyár, kiállításmegnyitó / Cloudfactory, exhibition
opening › 44.
Design és kreatív művészeti vásár / Design and Creative
Arts Fair › 62.
Material Love anyagismereti kurzusok / Courses in Material
Science › 63.
Moirée, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 63.
Pdsign_5.0, workshop › 64.
Nyitott Nap / Open Day › 64.
–
09/28

Smart City Lab, előadások / lectures › 18.
Jam Session, Mome+ és/and Start Up Guide meetup › 43.
Szőnyi Anna: Köztéri pad, beszélgetés / Anna Szőnyi: Public
Space Bench, discussion › 53.
5 éves a Filter Galéria / The 5 year-old Filter Gallery,
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Exhibition openings, talks, presentations,
fashion shows and other one-of events. This
schedule does not contain Design Tours
(p. 22.), Open Studios (p. 26.) and Shopping
Discounts (p. 34.)

kiállításmegnyitó / exhibition opening › 65.
PTG, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 65.
From Slow to Zero, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 66.
Emlékek cukrászdája / Patisserie of Memories, bemutató /
presentation › 66.
Design Paella, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 67.
A divattervezés kulisszatitkai / Backstage secrets of fashion
design › 68.
Silica 2015, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 68.
–
09/29

Demo Day, előadások / lectures › 19.
Home és/vagy office? / Home and/or office? Előadások /
lectures › 67.
The Garden sound, interaktív installáció / interactive
installation › 69.
Eventuell Start: conTEXT, szakmai nap és kiállításmegnyitó /
professional day and exhibition opening › 70.
A testet öltött design, előadások / Realized 3D design,
presentations › 70.
Fabrika Grand Opening › 71.
Design Lithuania 2015, kiállításmegnyitó / exhibition
opening › 71.
Kondabrigi kerámia kiállításmegnyitó / exhibition opening › 72.
Non+ Home kollekció / collection, megnyitó / opening
event › 72.
Deep Café, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 69.
„Otthon” Európában / „At home” in Europe, kiállításmegnyitó /
exhibition opening › 74.
Zene és Design Duettje, séta a designerrel / Duet of Design
and Music, walk with the designer › 92.
–
09/30

Lubloy feat. Velazquez, kiállításmegnyitó / exhibition
opening › 9.
Hipavilon klub – Katti Zoób › 17.
Csinálj pénzt a divatból! Üzleti reggeli / Make money
out of fashion! Business breakfast › 19.
Okosotthon / Smart home, beszélgetés / discussion › 19.
Harri Koskinen, előadás / lecture › 62.
A divattervezés kulisszatitkai / Backstage secrets of fashion
design › 68.
The Garden sound, interaktív installáció / interactive
installation › 69.
Struktúra – faktúra – kultúra / Structure – Facture – Culture,
divatbemutató / fashion show › 74.
New Jewelation, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 75.
Fénybarázdák, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 75.
Budapest Design Film Festival › 76.
Art Locator magazinbemutató / magazine presentation › 76.
Luminari Glass, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 77.
Naked Home, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 77.
InStyle Designer Focus Live, kerekasztal-beszélgetés /
round table discussion › 73.
Megáll az idő / Time Stands Still, kiállításmegnyitó /
exhibition opening › 81.
–
10/01

Marti Guixé: Ex-designer, előadás / lecture › 3.
Alejandro Mesonero-Romanos: Seat Design, előadás /
lecture › 6.
Hipavilon kirakat › 17.
Mi készül a városban? Séta / Made in the city, walk › 19.
Mi készül a városban? Előadások / Made in the city, lectures › 20.
Pénzügyi workshop / Financial workshop › 20.
Lights Lights Lights, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 43.
Pont5 Stúdió Kísérleti Műhely 2.0. / Experimental Workshop
2.0. › 45.
50 éves a Lakáskultúra / 50 Years of Lakáskultúra, workshop › 79.
Budapest Design Film Festival › 76.
Teríték (az asztal és az étel között), megnyitó / Tableware
(between the table and food), opening event › 78.

Graphasel Tapas, bemutató / presentation › 78.
Színek, ízek, illatok, bemutató / Colours, Flavours,
Fragrances, presentation › 80.
Ylka, szalon bemutató / Studio Show › 80.
Fúzió a munka világában / Fusion in the World
of Work, workshop › 81.
Bocuse D’Or és design / Bocuse D’Or and Design,
kerekasztal-beszélgetés / round table discussion › 82.
Personal Islands, kiállításmegnyitó /
exhibition opening › 82.
Zsidó Design / Jewish Design, workshop › 83.
Pecha Kucha Night Budapest Vol. 45. › 83.
–
10/02

ArtHungry premier / premiere › 11.
Fashion Show + pop-up store › 11.
Design Hét Party › 11.
Holis 2015 bemutató / presentation › 20.
Irodaházak éjszakája, Night of Office Buildings › 67.
Design párbaj / Design Duel, workshop › 71.
Graphasel Tapas, bemutató / presentation › 78.
Papírforma / Paperwork, kiállításmegnyitó / exhibition
opening › 84.
És mi van otthon? / What’s In The Pantry?, workshop › 84.
Project R.E.D.: Az európai design gyökerei, kiállítás
és konferencia / Project R.E.D.: Roots of European
Design, exhibition and conference › 85.
Art Loves Design aukció / auction › 85.
Meetthewonder, kiállításmegnyitó / exhibition opening › 87.
Segítő vásárlás – Design Randi / Design That Helps – Design
Dates 2.0., kiállításmegnyitó / exhibition opening › 86.
Alma Abonyi 2nd Birthday, art & fashion race › 88.
Nyomás ide! / Tex-Style Trends, Gardénia Homedesign,
kiállításmegnyitó / exhibition opening › 88.
Rododendron Home, házibuli / party › 89.
ArtHungry hivatalos premier / official premiere › 89.
–
10/03

Tapas finissage › 7.
Fashion-gourmet-fiesta › 8.
Hello Wood Workshop › 15.
Labrosse, aukció / auction › 46.
Brody Design Koncepciók / Concepts,
kiállításmegnyitó / exhibition opening, › 90.
The 9 Design Studio, kerekasztal-beszélgetés /
roundtable discussion › 90.
–
10/04

Száljátékok / Game of Threads, workshop › 91.
Wamp Design Vásár / Design Fair › 91.
Cellux Piknik / Picnic › 92.
–
Nyilvános megnyitó nélküli kiállítások és más
események / exhibitions without public opening
events and other programs
Patricia Urquiola, kiállítás / exhibition, Code Showroom › 8.
Design fények / Design Lights, kiállítás /
exhibition, Bank Center › 9.
Home Sweet Home, kiállítás / exhibition › 12.
Magyar Formatervezési Díj, Design Management Díj /
Hungarian Design Award, Design Management Award,
kiállítás / exhibition › 14.
Liftmeetup, előadások / lectures › 20.
Nappali, installáció / Living Room, installation › 20.
Levande csokoládé workshopok / chocolate workshops › 49.
Homlokzati színjáték / Facade Colour Plays › 49.
Skót enteriőr csipkék, kiállítás / Scottish Interior Laces,
exhibition › 50.
Herend – az élő porcelán, kiállítás / Herend – The Living
Porcelain, exhibition › 51.
Fényjátékok és kincsestár, workshopok / Treasure Box and Light
Play, workshops › 54.
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