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VI. Olasz Design Világnap 
 
Az olasz design legjobbjai 100 országban főszerepben 
Re-Generáció. Design és új technológiák a fenntartható jövőért 
 
 
A VI. Olasz Design Nap alkalmából március 23-án világszerte több száz eseményre kerül sor. Az 

első alkalommal 2017-ben szervezett rendezvény az olasz design, építészet és lakberendezés 

legkiválóbb alkotásait hivatott bemutatni külföldön. Ennek keretében a világ számos pontján az 

olasz Nagykövetségek, Kultúrintézetek és az ICE irodái kiállításokat, design tárgyak és tervek 

bemutatóit, pályázatokat és előadásokat szerveznek jelenléti vagy hibrid formában a design, az 

építészet, a kutatás, a vállalkozói szféra és az újságírás világának legismertebb és legkiemelkedőbb 

olasz szakembereinek részvételével, ily módon kiemelve az olasz kreativitás által képviselt értéket. 

 

Az idei év programjai a Re-Generáció. Design és új technológiák a fenntartható jövőért téma 

köré épülnek, amely kiemeli az egyik fontos kihívást, amellyel a designnak szembe kell néznie: olyan 

életstílusbeli változásokat kell elősegítenie, amelyek egyesítik a használhatóságot és a jólétet a 

fenntarthatóságra és a környezeti hatásokra vonatkozó elvárásokkal, a tárgyaknak és a tereknek - 

az ötletek és a gyakorlat szintjén – történő re-generálásával, újratervezésével. A már meglévő 

anyagok és termékek újrahasznosítása, megjavítása, felújítása vagy nyersanyagként történő 

felhasználása ma párhuzamosan megy végbe az új termékek fejlesztésével: ahhoz, hogy ezt a célt 

elérhessük, egyre fontosabb szerepe lesz a designerek, valamint a munka és a társadalom 

világában betöltött szerepüktől függetlenül – a termelőcégektől kezdve a kutatási és 

technológiafejlesztési központokig – az egy-egy projekt létrehozásáért és megvalósításáért felelős 

szereplők közötti párbeszédnek és együttműködésnek. A cél új termékek és új eljárások 

megfogalmazása a körforgásos gazdaság elvén alapuló fenntartható technológiák alkalmazásával. 

 

A 2022-es Olasz Design Nap az olasz Külügyi és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium és 

az olasz Kulturális Minisztérium szervezésében valósul meg a Kortárs Alkotóművészet 

Főosztályának közreműködésével, a beIT és a Vivere all’Italiana kezdeményezések keretén belül.  

A szervezésben és a kommunikáció megvalósításában részt vett a Fondazione ADI Collezione 

Compasso d’Oro, az ADI Associazione per il Disegno Industriale, az ITA ICE Italian Trade 

Agency, a Triennale di Milano, a Salone del Mobile Milano, a FederlegnoArredo és az 

Altagamma. 


