
84 85

Sztártervezők és nemzetközi trendek az idei 
Határtalan Design kiállításon

Határterületek

Idén május 31. és június 23. között 
rendezték a Határtalan Design 
kiállítást az Új Budapest Galéri-
ában (Bálna), melyen 12 ország 
147 designere mutatta be legújabb 
alkotásait. A 14. madeinhungary + 
7. MeeD (Meeting of European and 
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Central European Designers) tár-
laton díjnyertes külföldi és magyar 
tervezők bútoraival, designtárgya-
ival, lakástextiljeivel, ékszereivel 
ismerkedhettek meg a látogatók. 
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A rendkívül sokszínű válogatást a koráb-
bi évekhez hasonlóan Szigeti Szilvia 
textildesigner és Radnóti Tamás belső-
építész állították össze. A szervező-kurá-
tor páros egy olyan rendezvénysoroza-
tot indított útjára tizennégy évvel ezelőtt, 
amely egyedülálló módon egy roppant szé-
les hazai és nemzetközi kapcsolati hálót 
kialakítva nőtte ki magát a régió egyik leg-
jelentősebb design eseményévé, és immár 
az EFFE (Europe for Festivals, Festivals 
for Europe) tagjaként rendezték meg.
A jövőre jubiláló rendezvény sikerét azon-
ban beárnyékolja, hogy az Új Budapest 
Galéria kényszerű költözése miatt a kiál-
lítás idén a tervezettnél jóval rövidebb 

ideig volt látható, ráadásul a folytatás-
hoz új helyszínt kell keresni. Addig viszont 
lássuk, hogy milyen volt az idei tárlat!
A megnyitót és a Határtalan Design Díjak 
átadóját május 30-án tartották. A tárgy- 
és ékszertervezőknek járó elismerése-
ket harmadik éve a CIG Pannónia Első 
Magyar Általános Biztosító Zrt., a textil-
tervezőnek járó jutalmat a Laguna Lakás-
textil Nagykereskedés támogatta.
A rangos szakmai elismerést három kate-
góriában ítélte oda a neves szakértőkből 
álló zsűri. A Bútor/Tárgy kategória díját 
a lengyel MALAFOR és a magyar Blum & 
Wolf Studio érdemelte ki. Az ékszerterve-
zőknél a szlovák Viktor Kováč és az üzbég A svájci Winfried Schneider-

tervezte székek egyike

Jól átgondolt, tudatosan 
kialakított tematikus 
egységeket láthattunk

Az előtérben 
elhelyezett 

tárgyegyüttesek 
reflektáltak a kiállí-

tás koncepciójára
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származású Tata Akhatova megosztott 
díjazásban nyert. Textil kategóriában Kol-
lár Ágnes alkotásait tartották a legjobbnak.
A megnyitót több kurátori tárlatveze-
tés követte, melyek során a különböző 
régiók, design területek, művészeti ágak 
határterületein alkotó tervezők munká-
in keresztül a Határtalan Design főcím tar-
talmát is megismerhették a látogatók.
A kurátorok jól átgondolt, tudatosan kiala-
kított tematikus egységeket állítottak össze. 
Az előtérben elhelyezett tárgyegyüttesek 
erős felütésként indították el a kiállítást, 
reflektálva annak alapkoncepciójára. A 
galéria előterében Kollár Ágnes vízfel-
színt imitáló textiljei, Lucie Koldová nem-
zetközileg elismert cseh designer élénk-
piros „Chips” pihenőszéke, valamint a 
Blum & Wolf tervezőpáros lámpacsalád-
ja idéztek nyári hangulatot a szemlélő-
ben. Ugyanitt kapott helyet a klasszikus 
fekete-fehér-piros színkombinációra épü-
lő szekció, amelynek középpontjában a 
spanyol húzónevek – Jorge Pensi, Eugeni 

Quitllet és Ramón Esteve – székei álltak.
Önálló hangulati egységként követke-
zett az úgynevezett „öko-sor”, amely 
a környezettudatos design jegyé-
ben született, és újrahasznosított, újra-
hasznosítható, illetve természetes 
alapanyagokból készült tárgyakat, kon-
ceptuális alkotásokat mutatott be. 
A nagyteremben a bútorok, textilek és 
lámpák változatos együtteseivel találkoz-
hattunk. Itt mutatták be többek között a 
román tervezők folklór indíttatású mun-
káit, a két kurátor-tervező színeiben egy-
másra hangolt összeállítását (Radnóti 
Tamás lámpáit és polcrendszerét, ame-
lyek a Castiglioni testvérek „ready-made” 
tárgyait idézik, kiegészülve Szigeti Szil-
via Almodóvar filmek inspirálta textilje-
ivel), Helena Dařbujánová „Golden Kids” 
kanapéját. A portugál DIGITALAB Deutshe 
Design Prize nyertes „Risko” rajzasztala 
mellett ízelítőt kaphattunk a világhírű fran-
cia bútorgyártó cég, a Ligne Roset kifino-
mult bútoraiból, melyeknek pazar kísérői 

voltak az osztrák Irene Maria Ganser 
lakásékszerként aposztrofált asztalai. 
A kiállított tárgyakhoz harmoniku-
san illeszkedtek a Texhibition c. pro-
jekt aktuális lakástextiljei.
Külön egységként láthattunk reprezenta-
tív válogatást a The Academy of Fine Arts 
and Design in Bratislava, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, a Budapesti Metropoli-
tan Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és 
a Soproni Egyetem hallgatóinak munkáiból.
A tavalyi siker után idén is felvonultat-
ták a kortárs ékszertervezés kiemel-
kedő képviselőinek, ezen belül a pilse-
ni Ladislav Sutnar Faculty of Design and 
Art hallgatói, valamint a vendégországok 
és magyar ékszertervezők alkotásait.
Összességében elmondható, hogy a Határ-
talan Design egy rendkívül példaértékű, 
nemzetközi rangú kiállítás és rendezvény-
sorozat. Reméljük, hogy ez a progresszív 
szellemiségű, Budapest és az ország szá-
mára is hírnevet jelentő esemény a továb-
biakban is méltó helyen fog folytatódni.

A Texthibition  
projektben közel 
húsz tervező 
fejlesztése 
valósult meg

Tizenegy országból érkeztek 
műtárgyak a kiállítás 
nemzetközi anyagához

Lőrincz Réka (balra) és 
Losonczy Orsolya (fent) 
ékszertervezők munkái

Nemzetközi rangú, progresszív 
kiállítás és rendezvény volt, 
ami remélhetőleg méltó helyszínen 
folytatódik majd




