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A design kiállítást a következı adatok jellemezték. 
Cím: 
10. madeinhungary + 3. meed 
HATÁRTALAN DESIGN 
design, antidesign és társadalmi design 
kiállítás cseh, lengyel, szlovák és magyar designerek és képzımővészek munkáiból 
Helyszín: Új Budapest Galéria, 1093 Budapest, Fıvám tér 11–12. (Bálna) 
A kiállítás idıtartama: 2014.10. 03–11. 23. 
A kiállítás nyitva tartása a Design Hét alatt minden nap: 10.00–18.00 
Október 4-én, szombaton:10.00–21.30 
A Design Hetet követıen: hétfı kivételével minden nap 10.00–18.00 
 
Sajtótájékoztató és tárlatvezetés: 2014. október 3-án 10 órától 
 
Kiállításmegnyitó: 2014 október 4-én 18.00 órától volt. 
 
A kiállítást Karla Wursterová, a Nemzetközi Visegradi Alap Igazgatója nyitotta meg. 
 
A kiállítás fıvédnöke: Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke 
 
Az est háziasszonya: Teszári Nóra televíziós mősorvezetı. 
 
 A tizedik jubileumát ünneplı madeinhungary és a harmadik alkalommal 
megrendezendı meed – Meeting of European and Central Eastern European Designers 
kiállítás, melyen a tárgyaikat, kollekcióikat önállóan fejlesztı cseh, lengyel, szlovák és 
magyar bútortervezık, belsıépítészek, textil- és formatervezık munkáit lehetett megtekinteni 
Szigeti Szilvia textildesigner és Radnóti Tamás belsıépítész szervezésében és rendezésében. 
 A designerek mellett a kiállításon magyar kortárs képzımővészek tárgyszimulációi, 
valamint a társadalmi design területén mőködı hazai csoportok és környezettudatos 
projektektjei is helyet kaptak a Budapest Galéria munkatársai – Andrási Gábor, Konkoly 
Ágnes, Szegedy-Maszák Zsuzsanna és Török Tamás – válogatásában. 
 
 A szervezık ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek a kiállításhoz kapcsolódó szakmai 
napok szervezésére. A szakmai napon a résztvevı mővészek 10-10 perces elıadásokból álló 
sorozatát és fontos nemzetközi projektek ismertetıit hallgathatták meg az érdeklıdık  
 
 A rendezvénysorozatot a társmővészek produkciói is gazdagították: 
A Góbi Rita Társulat kortárs táncelıadásának bemutatója 
A kiállítás megnyitóján, október 4-én a 18.00 órakor kezdıdı Tárgy–Tér–Tánc címő 
elıadással elevenítették meg a körülöttük látható mőveket. 
Elıadásuk a CAFe Budapest Kortárs Mővészeti Fesztivál keretében, a Kortárs Galériák 
Hétvégéje programjaként október 17-én, illetve november 8-án 18 órakor is látható volt. 
 



 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

   

       



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





A Kortárs Galériák Hétvégéje alkalmából október 17-én 15 órától tárlatvezetést és 
beszélgetést szerveztünk az alkotók jelenlétében. 
 
A 10. madeinhungary + 3. meed a Design Hét, a CAFe Budapest Kortárs Mővészeti Fesztivál, 
és a Múzeumok İszi Fesztiválja programjaként szerepelt. 
A rendezvénysorozat fı támogatói az International Visegrad Fund és a Nemzeti Kulturális 
Alap voltak. 
Látogatók száma: 3568 fı 
 
 
A madeinhungary+meed tárlat rövid története: 
 
 A madeinhungary elıdje a Mai Magyar Bútortár Halasi Rita Mária mővészeti író 
szervezésében, 2000–2003 között a Lakástrend és Design önálló kiállításaként. Mai 
formájában – madeinhungary címmel – Magyarországon egyedülálló független szakmai 
összefogás végeredménye, mely 2004–2012 között a Lakástrend kiállítások önálló tárlata volt 
a Mőcsarnokban, a Gödör Klubban és a Millenárison. 2013-tól a Design Hét rendezvénye, 
melynek 2013-ban a VAM Design Center adott otthont. 
A tárlat a kollekcióikat önállóan fejlesztı cseh, lengyel, szlovák és magyar designerek – 
belsıépítészek, építészek, bútortervezık, textil és formatervezık – munkáit mutatta be. 
A szervezık és a résztvevık törekvése, hogy a kiállítás a régió egyik legrangosabb, független 
civil szakmai fóruma legyen, és alapot teremtsen az azonos hagyományokra, kulturális 
gyökerekre épülı párbeszédre, közös projektek, kiállítások szervezésére a régión belül és 
kívül – mint például a milánói Satelit kiállításon való közös megjelenésre, sikeresnek 
mondható. 
 A madeinhungary 2004 óta, a meed – Meeting of European and Central Eastern 
European Designers – 2012 óta Szigeti Szilvia textildesigner és Radnóti Tamás belsıépítész 
szervezésében és rendezésében valósul meg. 
A tervezıpáros a MOME Moholy-Nagy Mővészeti Egyetemen (korábban Magyar 
Iparmővészeti Fıiskola) végzett, majd mindketten a stuttgarti Akademie Schloss Solitude 
ösztöndíjasai voltak. Az Eventuell Galéria alapító tagjai, Ipari Formatervezıi Nívódíjasok, 
Kozma ösztöndíjasok. A belsıépítészeti tervezésen és textiltervezésen kívül közel 200 
kiállítás, rendezvénysorozat szervezése és rendezése főzıdik a nevükhöz, többek között a 
madeinhungary tárlatok, az Eventuell Galéria kiállításai, az 1990-s évek Textiváljai, az 1994-
es BútoroSokk címő kiállítás szervezése és rendezése. 
 
 A társadalomtudatos kortárs mővészet reagál és kritikai módon viszonyul a termelıi-
fogyasztói kapitalizmus ma még egymás mellett mutatkozó régi és új vonásaira: materiális 
egyszersmind immateriális természetére. A hazai színtéren – a nemzetközi jelenségekhez 
hasonlóan – ezeket a folyamatokat a mővészek többféle megközelítéssel és változatos 
médiumhasználattal jelenítik meg. 
 A kiállításon szereplı munkák között az említett kritikai pozíciót az antidesign tárgyak 
képviselik. Széles skálán mozognak: valóságos termékek átalakításai, használati tárgyak 
szimulációi és a funkciót megváltoztató, nem ritkán humoros-ironikus eszközök mellett 
abszurd, a „talált” tárgyakat átértelmezı együttesek, váratlan kombinációk bukkannak fel a 
válogatásban. Közös jellemzıjük a szabadság és a tudatosság – mind a képzettársításokat, 
mind az anyaghasználatot tekintve. Ezért huszadik századi mővészettörténeti elıdeiknek 
egyrészt a dada és a szürrealizmus tárgymunkáit (az úgynevezett objekt-okat); második 
hullámként, a hatvanas-hetvenes évektıl a fogyasztás örömkeltı és kiábrándító természetét a 
mővészetbe emelı pop art-ot valamint a hétköznapi tárgyak lényegét kutató konceptuális 



mővészetet tekinthetjük. Az antidesign kifejezést azonban nem szabad félreértenünk: a tagadó 
gesztus itt nem a design kreativitására és végképp nem a designer kollégák tevékenységére, 
hanem a diszfunkcionális tárgyakon és eszközökön keresztül a társadalmi mőködésben 
tapasztalt, visszásnak, bírálandónak látott folyamatokra és magatartásokra irányul. 
 A kiállításon bemutatott másik jelenségcsoport a társadalmi design területe. Szereplıi 
mővészek vagy különbözı összetételő kreatív kollektívák, vállalkozások, akik hol valóságos 
termékek és szolgáltatások útján, hol elméleti-virtuális módon, társas folyamatok és/vagy a 
szociális környezet „tervezésével”, alakításával foglalkoznak. Vannak közöttük, akik új 
szellemő, környezettudatos tárgyakat állítanak elı, és vannak, akik szellemi produkcióként 
alternatív tervezıi módszereket, megoldásokat dolgoznak ki. Akadnak, akik társadalmi 
helyzeteket idéznek elı vagy hasznosítanak; gyakran a köztérben, performatív eszközökkel 
gyakorolnak hatást az akcióik által megváltoztatni kívánt folyamatokra, vagy konfliktuskezelı 
mediációt (közvetítı szerepet) vállalnak. 
 
 
A madeinhungary+meed támogatói és együttmőködı partnerei: 
 
A kiállítás 2004–2012 között elsısorban a Lakástrend és a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával és a résztvevık anyagi áldozatvállalásával valósult meg. 
Az utóbbi három évben a fentieken kívül az International Visegrad Fund a rendezvénysorozat 
fı támogatója volt. 
A kiállítás legfontosabb együttmőködı partnereink a budapesti Cseh Centrum, a Lengyel 
Intézet, a Szlovák Intézet, a stuttgarti Akademie Schloss Solitude, a prágai Desidneast.eu, a 
lodzi Design Festival, a szlovák Designby.Sk, a Digital Packaging and Promotion Kft, a Góbi 
Rita Társulat és idén az Új Budapest Galéria, valamint a Design Hét, a CAFe Budapest 
Kortárs Mővészeti Fesztivál és a Múzeumok İszi Fesztiválja. 
 
Kiállítóm ővészek: 
 
Albert Virág  
Bánhalmi Gábor 
Batisz Miklós  
Bedécs Kristóf 
Bizsók Vajk 
Bloch Gábor 
Bodor Ferenc  
Boronkay Péter 
Búza Kriszta  
Demeter Lilla 
Dombi Lívia  
Edıcs Márta  
Farkas Anna  
Finta Csaba  
Fock Máté 
Formanek Zsuzsanna 
Ghyczy Dénes Emil  
Gulyás Judit  
Hegedős Andrea  
Horváth Attila  
Józsa István  

Juhász Ádám  
Juhos Lehel  
Kanics Márta  
Kele Sári  
Kerékgyártó András  
Kim H.J. Heni  
Mika Heni  
Kodolányi Gábor  
Koos Daniela  
Koralevics Rita  
Lırincz Gabi  
Nyilas Kálmán  
Oláh Máté  
Oláh Sándor 
Paczona Márta  
Páger Detti  
Pongrácz Farkas 
Petrus Ferenc 
Pucsek Viktor  
Radnóti Tamás  
Regıs Anna  



Regıs István  
Sarkadi Péter  
Söptei Eszter  
Szabados Karolina  
Szederkényi János  
Szederkényi József  
Szederkényi Lukács  
Szentirmai Joly Zsuzsi  
Szigeti Szilvia 
Szikszay László  
Terbe János  
Veres Péter  
Vidó Nóri  
Eva Mochalova Llev  
Marcel Mochal Llev  
Anna Bornová  
Jakub Pollag  
Lenka Damová  
Michaela Tomišková  
Jakub Janďourek  
Michal Bačák  
Tomáš Vacek  
El-Hassan Róza 
Fekete László 
Gerhes Gábor 
Gruppo Tökmag  
Halász Péter Tamás  
Karácsonyi László 
Kaszás Tamás  
Kristóf Krisztián  
Kokesch Ádám 
Koralevics Rita 
Lakner Antal 

Majoros Áron Zsolt 
Mascher Róbert 
Nagy Benjámin 
Németh Ilona 
SZ.A.F. 
Szalay Péter 
Szolnoki József 
Várnai Gyula 
f**k független képzımővészeti tanszék  
Hello Wood  
Ikon  
Index 
KIBU  
kultúrAktív Egyesület Medence Csoport  
MOME EcoLab  
MÜSZI  
SmartCityBudapest 
Újirány csoport  
Városi Tájkép Csoport  
Virágbolt 
Eva Mochalova Llev  
Marcel Mochal Llev  
Anna Bornová  
Jakub Pollag   
Lenka Damová  
Michaela Tomišková  
Jakub Janďourek  
Michal Bačák  
Tomáš Vacek  
Marek Jurciak  
Mgr. Art. Veronika Paluchová  
Martyn Žabka  
 

 


