
A MOSAIC a defo labor, a prágai székhelyű Profil Media,
valamint a poznani School of Form együttműködésében
megvalósuló program.

A defo labor projektje közös gondolkodási folyamatra ösztönzi
a visegrádi országokból meghívott partnereit, és egy bővített
kutatás-fejlesztési program keretében a design lehetőségeivel,
kommunikációjával és széles körű tudatosításával foglalkozik.
Többszintű módszerével lehetőséget nyit az elemzés, a prob-
lémafelvetés, a tapasztalatcsere és a tudástranszfer előtt.

A projekt része egy kétnapos kreatív program, melynek kereté-
ben sor kerül egy egész napos, prezentációkból és moderált
beszélgetésekből álló szimpóziumra, valamint egy, a résztvevő
szakmai partnerek kutatásaira és tapasztalataira épülő
workshopra.

A MOSAIC online felület a szakmai program során kidolgozott
javaslatokat kommunikálja egy ‘good practice’ példatár formá-
jában.

SZIMPÓZIUM - JÚNIUS 2. BRODY STUDIOS
WORKSHOP - JÚNIUS 3. KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT

mosaic.defo.hu
facebook.com/defolabor



SZIMPÓZIUM

Időpont: 2016. 06. 02. 10:00-14:00
Helyszín: Brody Studios, 1064 Budapest, Vörösmarty u. 38

A MOSAIC szimpózium a designtudatosság társadalomban
betöltött szerepét járja körbe. Panelbeszélgetéseken keresztül
bepillantást enged a design-gondolkodáshoz kötődő 
társadalomformáló lehetőségekbe. A szimpózium nyelve angol.

Vitaindító - R.I.P. Design
Zuzanna Skalska (360inspiration, School of Form) trendkutató
előadása a változó légkörről a design körül

1. beszélgetés
Inkluzív városfejlesztési stratégiák
Mit jelent az inkluzivitás, amikor városfejlesztésről beszélünk?
Milyen új eszközök léteznek a város rendszereit, infrastruktúráját
használó csoportok bővítésére?

2. beszélgetés
Designtudatos modellek az oktatásban
A design gondolkodás és a designtudatosság évtizedek óta
gyakran érintett témák az oktatáson belül. A beszélgetés során
olyan kezdeményezéseket vizsgálunk, melyek sikeresen imple-
mentálják.

3. beszélgetés
A designtudatosság fejlesztését célzó nagyléptékű
kezdeményezések
A design díjaknak és fesztiváloknak meghatározó szerepe van
a design tudatosításában. Ezen kezdeményezések hosszútávú
hatásait vizsgáljuk.

A szimpózium részeként bemutatkozik a Solinfo - Lighting & 
Home és a defo labor közös projektje, a VITRIN, mely egy, a 
LumoConcept-tel közösen készített installáció keretein belül 
mutatja be a kortárs design kiemelkedő darabjait.



WORKSHOP    

Dátum és idő:  2016. 06. 03.  09:00-19:00
Kick-off:   2016. 06. 02. 18:00-20:00
Helyszín:   Kortárs Építészeti Központ, 1111 Budapest, 
   Bartók Béla út 10-12.

Workshop vezető:  Kádár Bálint (KÉK)
Konzulens:  Z. Halmágyi Judit (MET), Fónagy Dóra (defo  
   labor), Jáki Monika (BBB)

A defo Labor és a KÉK - Kortárs Építészeti Központ a Bartók 
Béla Boulevard együttműködésében workshopot szervez a 
Bartók Béla út Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti 
szakaszának inkluzív, stratégiai fejlesztésének lehetséges mód-
jairól.

A workshopon városfejlesztési szakértők segítségével olyan 
design stratégiák mentén vizsgáljuk a környéket, melyek a jelen-
lévő társadalmi hálózatok megőrzésében, fejlesztésében, a köz-
terek közösségi életének erősítésében segíthetnek. A workshop 
célja, hogy összefüggéseiben lássuk az elmúlt évek változásait, 
tendenciáit, a jelenlegi használói csoportokat és igényeiket, a 
helyi kezdeményezések, igények és a kerületi tervek, fejlesztések 
kapcsolatát, és későbbi, átfogó programjavaslatoknak készítsük 
el az alapjait.

A részvétel ingyenes és jelentkezéshez kötött. Jelentkezéseket 
korlátozott számban (max 20 főig) tudunk fogadni.

A workshopra várjuk:

 felsőoktatásban résztvevő hallgatók és frissen végzett  
 szakemberek (urbanisztika, építészet, közgazdaságtan,  
 szociológia, antropológia, kulturális menedzsment, stb.),
 illetve a környék életében aktívan résztvevő helyi 
 intézmények, vállalkozások, kezdeményezések képviselőit
  

https://docs.google.com/forms/d/1lP5FRHpxKPMG-ffAC1CerBQmeO8ArQCYNDWi-cOiVGs


S Z E R V E Z Ő

S Z A K M A I  PA R T N E R

F Ő TÁ M O G ATÓ

TÁ M O G ATÓ K


