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Design másképp
pop-up kiállítás
és kerekasztal-beszélgetés
a FISE Galériában

A World Design Organization (WDO) pop-up kiállítás
és kerekasztal-beszélgetés minden évben meghirdeti
a design világnapját, melyet világszerte június végén
ünnepel a designközösség. A WDO által meghirdetett
idei téma a diverzitás (diversity), valamint
megvalósulásának elősegítése a design eszközeivel.
Programjaink a legprogresszívabb hazai projekteket is
bemutatva erre fókuszálnak. Gyere el – gazdagodj új
nézőpontokkal!
10:00–18:00
Design másképp – pop-up kiállítás
Az egynapos exkluzív tárlat hazai tervezők munkáin
keresztül mutatja be a terméktervezés, diverzitás,
valamint inkluzivitás kapcsolódását, a design előrevivő
szerepét a társadalmi kérdések megoldásában. A
kiállításon ismert hazai tervezők és a fiatalabb generáció
alkotói legújabb koncepcióikat mutatják be a témában,
valamint beszélnek róla kötetlenül – akár személyesen
veled is.
10:00–16:00
Budapest Design Week nyílt nap
Részt szeretnél venni a Budapest Design Week 2021-en,
de nem tudod, mivel és milyen formában? Láthatóbbá
szeretnéd tenni a fesztiválra szervezett programodat?
Új közönséget szeretnél a részvételeddel megcélozni?
A Budapest Design Week stábja most személyesen áll
rendelkezésedre – nincs rossz kérdés!
A rendezvény finanszírozója a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (SZTNH).
A programváltozás jogát fenntartjuk.
A rendezvényen fénykép- és videofelvétel készül.
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16:00–17:00
Kerekasztal-beszélgetés
A beszélgetés vezérfonalát az Európai Bizottság
által meghirdetett New European Bauhaus (NEB)
kezdeményezés adja, melynek célja egy élhető, inkluzív,
minőségi élményekre és esztétikai standardokra
épülő, mindenki számára megfizethető, fenntartható,
körkörös gazdaságon alapuló európai életforma közös
megteremtése, mozgalommá fejlesztése. Hogyan
valósulhat meg mindez, és hogyan vehetünk részt ennek
megteremtésében akár mikro-, akár makroszinten?
Résztvevők:
Prof. Dr. Bachmann Bálint
rektor, egyetemi tanár,
Budapesti Metropolitan
Egyetem
Dávida Eszter
építész, urbanista, a KÉK
Kortárs Építészeti Központ
projektvezetője, a NEB
kerekasztal nagykövet-tagja
Mascher Róbert DLA,
Ferenczy Noémi-díjas
formatervező,
intézetigazgató,
főiskolai docens,
Semmelweis Egyetem

Matheidesz Réka
Pályázati Iroda vezető,
Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem
Osvárt Judit
kurátor, Budapest Design
Week
Sebestény Ferenc DLA
tanszékvezető–helyettes,
egyetemi adjunktus,
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem

Moderátor:
Fazekas Ildikó
design- és művészetmanager
17:00–18:00
A tervező válaszol – kötetlen beszélgetési lehetőség
a pop-up tárlaton kiállított termékek tervezőivel

