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Az a kérdés, mely szerint a képszerűen
megjelenő vizuális valóság tükör, vagy
ablak, a „kortárs”, illetve a „modern” jel-
zővel felcímkézett képzőművészet tekin-
tetében immár súlytalanná vált olyan
értelemben, hogy a KÉP, mint olyan, az es-
etek nagy részében elvesztette alap-
funkcióját a látványelvűség tekintetében.
Ez esetben az esztétikum nem feltétlen
rendező elv. A magas szintű vizualitás
azonban korántsem az individuális kép-
zőművészet kizárólagos sajátja, és az e
körön kívül megjelenő mesterségesen
generált látható valóság esetében a szép-
ség, mint a kifejezés értékének alapve-
tése megkerülhetetlen.

A dekoráció minden fajtája, legyen az
egyedi, vagy sokszorosított, eseti, vagy ál-
landó, sík, vagy térbeli, tehát megjele-
néstől és publicitástól függetlenül a
szépség, mint funkció által válik értékké –
és gyakorlati haszonná. A dekoráció lé-
nyege a dolgok láttatása és nem
valamiféle fogalmi manipuláció. Igaz min-
dez akkor, ha a dekorációs produktumot
természetes közegében, – például egy ki-
rakat esetében az utcán – szemléljük. Fur-

csa értelmezésbeli zavar keletkezik azon-
ban akkor, ha a tárgy művészeti közegbe,
adott esetben múzeumba kerül, mint
egyedi, szignált alkotás. Mintha egy olyan
ready made-del szembesülne a néző, ami
tartalmi szinten idegen a közegtől ugyan
– ez a dolog gondolati lényege, – mégis,
valamilyen módon azonnal azonosulni
kezd azzal, és ez a mód első pillanatban
kézzelfoghatóvá is válik: az azonos értékű
esztétika használatáról, a technológia és
az anyaghasználat végtelen sokféleségé-
ről van szó!

A 11 KIRAKAT című kiállítás a Dekor-
Szövetség alapító tagjainak munkáit mu-
tatja be, mégpedig egy olyan koncepció
mentén, amely nem a művek tartalmi
mibenlétén, hanem a vizuális kommuniká-
cióhoz való minőségi viszonyon alapul.
A kiállított munkák – miután a válogatás
minden egyes alkotó önálló, mondhatni
önkényes döntésének eredménye – en-
nek megfelelően nem fogalmi, hanem tár-
gyi összefüggésben állnak egymással,
egyfajta tág értelembe vett dekorációs
szakmai demonstráció. Szakmai, ha az
anyag – és eszközhasználat oldaláról vizs-
gáljuk – és természetesen ez az elsőd-
leges benyomás –, hiszen a megjelenés
és a technológia professzionálisan „deko-
ros” ízű – egyszóval szép. Jól néz ki. Ha
azonban a kíváncsi néző értelmezési kulcs
után kutatna, meglepő módon olyan kér-
désekbe kell, hogy ütközzön, amelyek már
a posztmodern művészeti gondolkodás
kérdései: a szöveg által megjelenített kép,
a kiállítás a kiállításban (kép a képben), a
sorozat és egyediség, a hiba és javítás, a
keret és folytathatóság, a sokszorosítha-
tóság, a digitalizáció kérdései mind-mind
felbukkannak, annak ellenére, hogy még
a legtágabb értelemben vett szakmaiság-
nak sem sajátja ez a fajta művészet-
elméleti bölcselet. Miért történik ez meg?
Mi az oka, hogy koncept-té alakul (alakul-
hat) valami szándéka ellenére? A válasz a
kortárs művészet témaválasztásában és
eszközhasználatában keresendő. Konkré-
tan abban a parttalan szabadságban, ami

A S Z E R K E S Z T Ő Ü Z E N E T E

A Hírlevelünk (amely újra 4 oldalon
számol be az elmúlt időszak ese-
ményeiről) pdf formátumú, E-mailes
terjesztésű kiadvány. A korábbi szá-
mok letölthetőek honlapunkról.

Ha bármi technikai probléma
lenne a kiadványuk letöltésével kap-
csolatban, kérjük ezt felénk jelezni
E-mailen: dsz@dekorszovetseg.hu
honlap: www.dekorszovetseg.hu

11 KIRAKAT
AA DDEEKKOORRSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG AALLAAPPÍÍTTÓÓ
TTAAGGJJAAIINNAAKK KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

HHeellyysszzíínn:: Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum
1051 Budapest, Szent István tér 15.
KKiiáállllííttóókk:: Baksa Nándor, Dr. Bendzsel
Miklós, Facskó Attila, Imre Olga, 
Ipach Antal, Kováts Gábor, Pallos Géza
András, Sándor Miklós, Sándorfy Éva,
Sárkics Eszter, W. Nemessury Zoltán.

„DDeekkoorraattiivviittááss –– Nyelv: latin 
Pozitív értelemben a műalkotás
megraga dó an szép, díszes, ékes jel-
lege; e művészeti minőség főként a
dí    szí tő művé  szetben fon tos, sőt nél -
külöz hetet len, konstitutív té nyező. 

Negatív értelemben a tartalmat-
lanságot, vérszegény mondanivalót
színes-dalla mos, tetszetős külső for-
mával takargató művek meg-
jelölése.” (Magyar Értelmező Szótár)

AA kkiiáállllííttááss MMÉÉGG jjúúlliiuuss 22..--ááiigg
lláátthhaattóó.. KKéérrjjüükk aa kkeeddvveess 
llááttooggaattóókkaatt,, aa kkiiáállllííttááss 
vveennddéégg kköönnyyvvéébbee íírrjjáákk bbeellee 
sszziiggnnóójjuukkaatt..

folytatás a 3. oldalon

AA kkiiáállllííttáásstt PPoohháárrnnookk MMiihháállyy 
nnyyiittoottttaa mmeegg**,, kköösszzöönnttőőtt mmoonnddootttt

KKiissss IImmrree ééss SSáánnddoorr MMiikkllóóss

** A megnyitó beszéd szöveges változata
a vendégkönyvben elolvasható.
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A szeszélyes esős időjárás elkísérte a
zsűrit mindkét versenyen, ennek ellenére
minden üzletet és portált megnézett és
értékelt a zsűri azzal a céllal, hogy rá lá tá -
sa legyen az utcai megjelenésre. A kü lönb -
ség a versenykirakatot készítő üzletek és a
ver senyre nem készülők között szembe -
tűnő volt. A Dekorszövetség védnöksége
alatt szervezett kirakatversenyek al kal mat
adnak a „város” és az üzlet ve ze tők közötti
személyes kapcsolat kié pí tésére, egymás
megismerésére, hiszen a zsűriben városi
főépítész is jelen van és a szervezésben
segít a polgármesteri hivatal. Másrészről
egy kirakatverseny felhívja az üzletek fi-
gyelmét arra, hogy mekkora lehetőség is
rejlik a kirakataikban, valamint inspirálja
a kirakatrendezőt és lehetőséget ad
ötletének megvalósí tá sára.

A DÍJAZOTTAK SZEGEDEN:

Legjobb kirakatrendező díj és a verseny
szakmai díja – Dougles Parfüméria kiraka  -
rendezjee: Tóth Bianka.
Szép kirakat díj: Amnésia Divatáru.
LeglátványosabbKKirakat díj – Eldorádó
Divat és ajándéküzlet, (Kárász utca 7.)

DÍJAZOTTAK PÉCSETT:

Legjobb Árurendező díj – Libri
Könyváruház (Irgalmasok u. 6.)
Kirakatrendezők: Jákói Mária és
Szilágyi Melinda.
Legszebb Kirakat díj – Demmer
Teaház. Kirakatrendező: Pálinkás
Mariann.
Legötletesebb Kirakat díj – Terranova (Ki -
rály u. 12.). Készítő: REART Gra fikai
Műhely. 
Legrendezettebb Portál díj – Sweet Home
Lak berendezési üzlet (Jókai tér 3.) 
Legjobb Installáció díj –  Farkas & Tiffán
üz let (Perczel u. Boltívköz sarok). Kiraka-
trendező: Farkas Viktória.
Legartisztikusabb Kirakat díj –  Viktória
Cipő üzlet. Kirakatrendező: Póka Zsolt.
Leglátványosabb Kirakat díj – Tisza Cipő
(Irgalmasok utcája 4.). Kirakatrendező:
Zsigmond Tünde.
A II. Mediterrán Kirakatverseny legtöbb
színvonalas kirakatának megrendezésért
a zsűri szakmai díját Zsigmond Tünde
kapta.
A verseny Közönségdíjasa (az internetes
szavazás eredménye szerint): Mirage
Bőrdíszmű. (Irgalmasok utcája 1.).
További díjazottak: 
Meg Varázslat (Ferencesek u. 21.)
Art Deco Galéria (Király u. 35.)
Party Galéria (Mária u. 1.)

AA BBeellvváárroossii KKiirraakkaattvveerrsseennyy sszzeerr vveezzőőii
ééss ttáámmooggaattóóii vvoollttaakk 22001100--bbeenn:: Sze -
ged Megyei Jogú Város Önkormány za -
ta, Szegedi Városkép Kft., REÖK -
Re gio nális Összmű vészeti Köz pont,
Ma  gyar országi Deko ra tőrök és Kira -
kat rendezők  Szö vetsége.
DDííjjsszzppoonnzzoorrookk vvoollttaakk:: Sign Magazin,
Ma rie Claire Magazin, Thomson
Reuters, Tör ley Pezsgőpin cé szet, Vink
Kft., Sze ge di Paprika Zrt.

KIRAKATVERSENYEK 
SZEGEDEN ÉS PÉCSETT

AA IIII.. MMeeddiitteerrrráánn KKiirraakkaattvveerrsseennyy sszzeerr --
vveezzőőii ééss ttáámmooggaattóóii vvoollttaakk 22001100--bbeenn::
Pécs város Polgármesteri Hivatala,
Pécs-Baranyai kereskedelmi és Ipar -
kamara, Magyarorszá gi Dekoratőrök
és Kirakat rendezők Szö vetsége.
DDííjjsszzppoonnzzoorrookk vvoollttaakk:: Nivea, Sign Ma -
gazin, Marie Claire Magazin, Sun Tra -
vel Utazási Iroda, Tiffán pince, Virágos
Ho tel Villány, Vink Kft., Törley Pezs-
gõpincészet, Thomson Reuters, QX-
Impex Kft.

TTiisszzaa CCiippőő MMáárrkkaabboolltt,, PPééccss

DDoouuggllaass kkiirraakkaatt,, SSzzeeggeedd

AAzz iiddeeii nnyyáárr kkéétt oollyyaann kkiirraakkaatt--
vveerr sseennnnyyeell kköösszzöönnttöötttt bbee,, aammeellyyeekk --
nneekk aa MMaaggyyaarroorrsszzáággii KKiirraakkaattrreenn--
ddeezzőőkk ééss DDeekkoorraattőőrröökk SSzzöövveettssééggee
vvoolltt aa sszzeerrvveezzőőjjee.. SSzzeeggeeddeenn  
aa  XXVVII.. SSzzeeggeeddii BBoorrffeesszzttiivvááll ééss 
aa HHííddiivváássáárr  sszzaa bbaaddttéérrii rreennddeezzvvéénnyyeekk,,
PPééccsseetttt aazz EEKKFF ééss aa PPoosszztt ((XX.. PPééccssii
OOrrsszzáággooss SSzzíínnhháázzii TTaalláállkkoozzóó)) mmeelllleetttt,,
aazz iiggeenn hhaanngguullaattooss sszzeeggeeddii ééss ppééccssii
uuttccáákk üüzzlleetteeiinneekk kkiirraakkaattaaii 
aa mmeeggsszzookkoottttóóll eellttéérrőőeenn hhíívvttáákk ffeell
mmaa gguukkrraa aa ffiiggyyeellmmeett..

Gyenes Theodóra kirakatrendező.
Szép kirakat díj – Griff Collection,
(Kárász u.), kirakatrendezők: Ba -
logh Erika, Kotogán Péter.
Szép kirakat díj – Adidas Sport
üzlet, (Kárász utca).
Szép portál díj – a Reök Kávéház.

AA ddííjjááttaaddóó aa RReeöökk--ppaalloottáábbaann vvoolltt,, aahhooll
kkiirraakkaattvveerrsseennyytt NNááttyyii RRóóbbeerrtt ééss SSáánn--
ddoorr MMiikkllóóss éérrttéékkeellttee..
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KÖZGYŰLÉS
— A DekorSzövetség június 2.-án megtar-
tott közgyűlésén az elnökség megvá lasz -
tása nem hozott minden tisztségben
e red ményt, ezért újabb közgyűlést kell
meg hirdetni, összehívni. Ennek időpont -
járól és hely színéről minden jelenlegi
DekorSzövetség tag értesítést fog kap ni.

FELHÍVÁS
— A szeptemberi Sign Expóra tagjaink
jelent ke zését várjuk alkalmi és önkéntes
munkákra a DekorSzövetség standjára. 

GYŰJTÉS
— A DekorSzövetség anyaggyűjtésbe
kezdett, amelyhez továbbra is kérjük azok
jelentkezését, akik szívesen hozzájárulnak
egy nagy sza bású kkiirraakkaattttöörrttéénneettii kkiiááll--
llííttáásshhoozz, és az ezzel egyidőben megjelenő
könyvhöz: régi dekoros relikviával, kirakat-
versenyek dokumentációjával, fotóval,
érdekes vagy régi dekor elemmel, vagy
bármi témába vágó dologgal. 

DEKORSZÖVETSÉG 
főbb hírei

HHeellyysszzíínn:: Budapest, VI. kerület Írók Boltja
(Andrássy út 45.) egyik Liszt Ferenc tér
felé néző kirakatüvege
IIddőőppoonntt:: 2010. július–december

Budapest egy nagy forgó metropolisz, ahol
a pezsgő városi élet számos örömnek,
egyedi értéknek és problémának is for-
rása. A városi tér több dimenziós. Fizikai
kör nyezet, melyet számos új és régi érték
jellemez, ugyanakkor a használatából
eredő konfliktusok is áthatják. A társa -
dalmi közeget a városlakók összetétele, a
különböző kultúrák és hagyományok egy -
más mellett élése, színes kavalkádja teszi
széppé és egyben igen bonyolulttá is.

Ez a furcsa, összetett egyveleg minden
fővárosi számára máshogy képeződik le.
Vannak, akik a dugókat és a szennyezett
le vegőt átkozzák naphosszat, míg mások
régi török fürdőkben, vagy hangulatos bel -
vá rosi kávézókban ábrándoznak a vá ros
új ra felfedezett alternatív helyeiről, szép
fekvéséről és különleges atmosz fé rá -
járól.

Máshogy látjuk, van, amit mások nélkül
nem is látunk belőle. A Budapest Kirakat
segít látni és láttatni, ha megérint, további
párbeszédre ösztönöz.    

Gyere és nézz bele a tükörbe, és lásd,
ahogy ők látják, vagy alkosd meg Te a
városi tükröt!

A SSttuuddiioo MMeettrrooppoolliittaannaa KKöözz--TTéérr csapa -
tának kezdeményezésére minden hónap-
ban - 2010. júliusa és decembere között
– egy neves művész, művészcsoport vagy
de koratőr alkotása köszön vissza a ki-

rakatüveg mögül a Liszt Ferenc téren az
Írók Boltja egyik kirakatüvegében. Minden
hónap alkotása máshogy lesz egyedi,
hiszen mindenki, legyen az művész, vagy
városlakó, más szemmel látja a várost. 
A vá rost, ahol élünk, Együtt, Buda pes tet.

kkiiáállllííttóó mműűvvéésszzeekk lliissttáájjaa hhaavvii bboonnttáássbbaann::
Július - Cellux csoport 
Augusztus - Konkrét Labor 
Szeptember - Imago Mundi Egyesület 
Október - 1sima1fordított csoport 
November - Papp Szilvia 
December - Kentaur
EEggyyüüttttmműűkkööddőő ppaarrttnneerreekk:: 
Írók Boltja, Dekorszövetség, Budapesti
Turisztikai Hivatal

A júliusi, egyben első kiállító, a Cellux Cso-
port ars poeticájából egy részlet:
"A Cellux Csoport művészeti programjain
a gyerekekkel együtt gondolkodunk a min-
ket körülvevő világ fontos kérdéseiről.
Alap anyagaink háztartási és városi hul -
ladé  kok, mert a környezettudatos nevelés
elsődleges szempontunk. A csoport tagjai
közt van iparművész, képzőművész, pszic -
ho lógus, pedagógus, szociológus és
kertész is, így a látásmódok sajátos keve -
ré ke foglalkozásaink alapja: A művészet
esz közeivel és nyelvével társadalmi és
környezeti kérdéseket feszegetünk." 

A programnak, és egyéb kirakatos
témájú eseményeknek, illetve általánosan
a témáról július 1-től önálló blogot indí-
tunk az Index blog szolgáltató oldalán, a
budapestkirakat.blog.hu címen.

Társadalmi Tükör
„ B U D A P E S T  K I R A K A T ”

AA kkiiáállllííttááss mmeeggnnyyiittóójjaa jjúúnniiuuss 22..--áánn vvoolltt.. 
EEzztt kköövveettttee aa nnaaggyy DDeekkoorrooss TTaalláállkkoozzóó ééss

aa ffeerrggeetteeggeess PPiiggggyy PPoopp kkoonncceerrtt 

a kor képzőművészetének kétségtelen vív -
má nya és csapdája is egyben. Bármi lehet
téma és bármilyen eszközzel meg-
valósítható, kvázi minden (lehet) művé -
szet (lásd fluxus). Ami a művészeti
té  ma választás esetén furcsának, for ma -
bontónak tűnhet (ha van egyáltalán még
ilyen), dekoráció, illetve kirakat esetén evi-
 den cia. Ahogy bármi lehet téma, ugyanúgy
lehet bármi áru, legyen szó akár egy enter-
iőrről, marhahúsról, egy hangulatról, vagy
magáról a művészetről. Következésképp
a kifejezés eszköztára sem behatárolható,
pontosabban teljes szabadsággal bír. 

folytatás a 1. oldalról

A különbség csupán annyi, és talán ez a
kiállítás legfontosabb üze nete, hogy amíg
művészet esetében a szépség, mint esz -
köz alkalmazása egy lehetőség, addig egy
kirakat, illetve a dekoráció e gé szének es-
etében kikerülhe tet len követelmény.  

Baksa Nándor

11 KIRAKAT

Fo
tó

: T
ob

is
ch

ka
 G

ab
rie

lla



DDEELLKKOORRSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG HHÍÍRRLLEEVVÉÉLL 22001100 //  jjúúnniiuuss-- jjúú ll iiuuss // 44..  oo llddaall 

A DekorSzövetség havonta megjelenő 
HÍRLEVELE

Szerkeszti: a Szekesztőbizottság
Kiadja:

MAGYARORSZÁGI DEKORATŐRÖK 
ÉS KIRAKATRENDEZŐK SZÖVETSÉGE, 

A DEKORSZÖVETSÉG
Postacím: 1118 Budapest, 
Késmárki utca 4. Fszt. 3.

Tel.: 06 20 396 3568
E-mail: dsz@dekorszovetseg.hu

www.dekorszovetseg.hu
Adószám: 18256419-2-43

Bank: Budapest Bank 
10102093-57420300-01000004

A Hírlevél lemondható E-mailen.
HÍRLEVELÜNKBE HIRDETÉS FELADHATÓ!

Médiaajánlatunk kérhető, 
vagy letölthető honlapunkról.

DEKORATŐR
MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY

A DekorSzövetség
minősített

tanúsítványának tájékoz-
tató anyagát és a pályázati

nyomtatványt kérje
elérhetőségeinken

Válság ide vagy oda: a magyarországi
vizuális kommunikáció és reklámipar fej -
lődése nem állt meg. Nem csoda, hiszen
aki manapság bármit is el akar adni, an -
nak fokozottan és láthatóan kommunikál-
nia kell. De hol, milyen felületen és

esz kö zökkel? Melyek az új trendek? Mit és
honnan érdemes beszerezni? Ilyen és ha-
sonló kérdésekre kínálunk válaszokat a
SignExpo szakkiállításon szakembereknek
– szakemberektől.
További információ: www.signexpo.hu

A  SR IMA I  T ERASZ  ALKOTÓTÁBOR

2009 NYARÁN 4.  ALKALOMMAL-

RENDEZTÜK MEG HORVÁTORSZÁG-

BAN AZ ADRIA PARTJÁN,  

A SZABADISKOLA JELLEGGEL

MŰKÖDŐ „SRIMAI  TERASZ” 

ALKOTÓTÁBORT NEVES

KÉPZŐMŰVÉSZEK ÉS AMATŐR

ALKOTÓK RÉSZVÉTELÉVEL.  

MŰVÉSZETI  VEZETŐ:  
SÁNDOR MIKLÓS

AZ  ALKOTÓTÁBOR 
IDŐPONTJA  2010 -BEN:

AUGUSZTUS 21–28.

JELENTKEZÉS :
FALT IS  ROBERTA ,
TEL . :  06  70  941  8 605
E -MA IL : sun t rave l inc@gmai l . com
dsz@dekor szovetseg .hu

SZÁLLÁS TELJES ELLÁTÁSSAL,
AUTÓBUSSZAL:
310 € (87.900 Ft)  /  FŐ 
+ ID.  FORG. ADÓ: 1 € /  FŐ / NAP
SZÁLLÁS:  4–6 FŐS APARTMANOKBAN

KÖZLEKEDÉS:  CHARTER BUSZJÁRATTAL
(BUDAPEST-VODICE) ,  V IDÉKI  FELSZÁL-
LÁS FELÁRRAL LEHETSÉGES.
EGYÉNI UTASOKNAK BUSZ KTS.
NÉLKÜL:  260 € (72.900 Ft)  /  FŐ

AZ ÁR TARTALMAZ EGY SIBENIKI
VÁROSNÉZÉST,  ÉS EGY KIRÁNDULÁST
MURTER SZIGETRE.

ESZKÖZÖKET MINDENKI 
HOZZON MAGÁVAL!

A Ft ÁR TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, 
A VALUTA NAPI  ELADÁSI  ÁRFOLYAMA 
SZERINT VÁLTOZHAT!

w w w. s u n t r a v e l . h u

EGYÉNI WEBOLDAL
A DEKORSZÖVETSÉG HONLAPJÁN
TAGJAINK SZÁMÁRA

E GY Ü T T M Ű K Ö D Ő  PA R T N E R Ü N K :

A  SR IMA I  TERASZ  

ALKOTÓTÁBOR 

ALKOTÁSA I  BUDAPEST I

ÉS  PÉCS I  TÁRLATON IS

MEGTEKINTHETŐEK

LESZNEK.  

Az aloldalak elkészítési 
és fenntartási díja 

személyenként 7.000.- / év
Jelentkezni E-mailen lehet
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A  S IGNEXPO  REKLÁMDEKORÁC IÓS  SZAKK IÁLL Í TÁS

DIGITALEXPO
www.digitalexpo.hu

DigitalSignage
Fórum

GINNT EXPO
www.ginnt.hu

TTÁÁRRSSRREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEEKK::




