
Szólugas és francia-magyar kártya újragondolva  

A Budapesti Metropolitan Egyetem művészhallgatóinak munkái láthatóak a Veszprém-

Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa standján, a Bécsi Design Héten 

2022. szeptember 16. 

A Bécsi Design Hét (Vienna Design Week) ma nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Az idei kiállítás azért 

is bír különös jelentőséggel Magyarország számára, mert az ide látogató érdeklődők itt ismerhetik 

meg először a Budapesti Metropolitan Egyetem és Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 

Fővárosa program együttműködésének eredményeként megvalósuló művészeti, tervezőgrafikai, 

formatervezési alkotások munkafolyamatát, hátterét és kreatív ötleteit. Ezek az alkotások az első 

olyan munkák, amiket az idén létrehozott új szervezeti egység, a METU Concept Agency valósított 

meg. A Concept Agency megalakításával a METU oktatásmódszertanához igazodó kreatívipari 

projekteket gondoz úgy, hogy a hallgatók már a képzésük alatt, a gyakorlatban hasznosítják a 

megszerzett tudásukat. 

A Bécsi Design Hét Ausztria legjelentősebb multidiszciplináris és kurátori designfesztiválja, 2007 óta a 

bécsi dizájn világának meghatározó része. A független egyesület által szervezett fesztivál mintegy 200 

eseményt foglal magában és évente 40 000 látogatót fogad. 

"Hogyan járulhat hozzá a design mind társadalmilag, mind ökológiailag fenntartható megoldásokhoz? 

Hogyan lehet kritikus, és hogyan kapcsolhat össze bennünket értelmes módon a szükséges 

tárgyakkal, terekkel és szolgáltatásokkal?" - teszik fel a nagyon időszerű kérdést a szervezők.  

Ezekre a kérdésekre is keresik a választ a most megszületett alkotások, amelyek között vannak 

például a magyar és francia kártyák újragondolt design-al, vagy a szavak lugasa, amely olyan 

különleges installáció, amely természetes vagy mesterséges fényt használ a szavak földre vetítésére. 

Olyan szavakból épül a szólugas, amelyben járva pozitív érzésekkel töltődünk fel. Ráadásul a szólugas 

speciális adatfelismerő funkcióval rendelkezik, amely segítségével információt tudhatunk meg az oda 

látogatókról. 

„A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa sok látogatót vár Ausztriából, ezért mutatjuk 

meg a Bécsi Design Héten is, hogy milyen kulturális értékekre, programokra számíthatnak jövőre a 

Veszprémbe és a régióba érkező látogatóink. Nagy öröm, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem 

elfogadta meghívásunkat, és hallgatóinak olyan alkotásait mutathatjuk a standunkon, amelyek már a 

jövő évi kulturális ünnep jegyében készültek.” –  értékelte a bécsi megjelenés fontosságát Markovits 

Alíz vezérigazgató.   

„A Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti Kara rendszeresen épít be valós projekteket félévi 

oktatási programjába, ezért különösen örültünk az olyan izgalmas felkérésnek, mint az Veszprém-

Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programtól kaptunk. A Budapesti Metropolitan Egyetem és 

az Európa Kulturális Fővárosa közötti együttműködés tökéletes példája annak, hogy a művészeten, a 

kultúrán és a designon keresztül hogyan kapcsolódhatnak össze ezek az intézmények.” – nyilatkozta 

Csizmadi Péter, a kar dékánja. 
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