
munikáció tanszék hallgatói
arattak. Ez alkalommal az elsô
díjas hallgatók: Gárdos János,
Balogh Balázs és Kelemen Péter
kint jártak a biennálén, sôt az
elôbbi kettôvel magam is meg-
látogattam a kiíró Jacques
Chapuis céget. Ez egy – az el-
mondásuk szerint szinte a leg-
kisebb – francia családi vállal-
kozás, amely a kávé kereske-
delmével és csomagolásával is
foglalkozik. Látogatásunkat a
frissen pörkölt kávék átható illa-
ta járta át.
Mi pedig átjártuk St. Etienne-t.
A novemberi hideg dacára, és
ahogy idônk engedte: a ren-
dezôk minden napra élô prog-
ramokat, hogy mást ne említ-
sek, divatbemutatókat  szervez-
tek. Ezek délután három órától
este hétig tartottak. Késôbb
kezdôdött a buli! A város más-
más pontjain bárok, jazz- és
gépzeneklubok várták a fiata-
lokat. Alkalmi kiállítások a bel-
város különbözô alkalmas vagy
a rendezvény idejére átalakított
termeiben a design és környéke
hangulatát árasztották. Voltak
meditatív, a kommunikáció ha-
tárait firtató konceptek, és vol-
tak az Ikea fiatal tervezôjétôl
mûanyag locsolókancsó-kom-
pozíciók. Cipôtörténeti gyors-
tárlat, izgalmas egyedi lábbe-
likkel és a tárgykultúra olyan
csúcsai, mint a Renault sport-
modellje a kiállítás fô csarnoká-
ban. Egyébként a léptékváltá-
sok: iskolák és profi stúdiók
anyagai, valamint a résztvevôk
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Erre az utazásra egy kicsit várat-
lanul került sor. Bevallom tar-
tottam is tôle: két nap oda és
két nap vissza busszal azért a
három és fél napért vajon meg-
éri-e? St. Etienne azonban nem
volt ismeretlen. A Magyar Ipar-
mûvészeti Egyetem – nagyon
helyesen – kétévente feltûnik
ott, ezzel is asszisztálva kicsit a
városvezetés nagyléptékû el-
képzeléseihez, hogy tudniillik
itt leend a design fôvárosa.
Dícséretükre legyen mondva,
meg is tesznek érte mindent.
Egy amolyan harmadrendû, le-
pukkadt francia bányászváros-
nak ez egy ígéretes jövô és ki-
törési lehetôség. Tisztelet érte.
No persze mi sem mentünk hi-
ába. Egyrészt az egyetem saját
kiállítási lehetôséget kapott,
ahol a különféle tanszékek leg-
különfélébb tervezési feladatait
mutathattuk be az ékszertôl az
esküvôi ruháig, a virágos nejlon-
csizmától a gépjármûtervezés
játékautóméretû modelljeiig.
Volt ezenkívül más is: egy kis
dicsfény, amelyet a biennálé
fôtémáját (minden ami kávé,
úgyis mint kávédarálók, kávé-
fôzôk, kávéscsészék) kísérô ká-
vécsomagolás tervezési pályá-
zaton terveikkel a Vizuális kom-

A design sokkal inkább 
a háromdimenziós 
tárgyakról szól, mintsem
a grafikáról. De ez azért
nagyban függ a szemlé-
lôtôl is: nos, St. Etienne
egy kicsit másként.   

A design fôvárosa
N E M Z E T K Ö Z I  B I E N N Á L É ,  S A I N T  E T I E N N E  2 0 0 4

Maczó Péter
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Voltunk ezen kívül a város ipar-
történeti helyzetét idézô, fény-
korához kötôdô bányászati mú-
zeumban is. Itt a helyszín: az
elmúlás elégikus romjai között
vidám forgatag és újfent ínyenc,
hamm-bekapom csemegék.
Volt márkás francia likôr és bor
is bôven, valamint afrikai ma-
nökenek, direkt a divatbemuta-
tóról érkezvén, meg helybéli
újságírók munka közben. 
A fokról fokra felszabadult ma-
gyar delegáció – erôre kapván
és bátorságot merítvén – szerét
ejtette egy igazi alászállásnak.
A bánya mélységeiben a sanya-
rú bányászsors részletes meg-
ismerése csak növelte a felszín
iránti vonzalmunkat.
St. Etienne szíves vendéglátó
volt. A régi épületek itt-ott fel-
lelt tipikus jegyei a jelen nyo-
mulós cégtáblafestô stílusával
ötvözôdnek. A biennálé erôtel-
jes, a szürke fényben is min-
denhol felvillanó sárga és pink
plakátjaival, zászlóival újra meg
újra az események közelébe
vonzza a látogatókat.
A hétvége után sem csökkent a
forgalom: iskolák jöttek, és a
parkolóba soroló buszok láto-
gatói csoportjait hullámokban
sodorta be a kiállítás két nagy
csarnokába.
Úgy érezhettük, a design egy
fontos valami. S talán még mi is
fontosak vagyunk. (?) Ez a meg-
erôsítés bizony elkelne néha itt-
hon is. 
Sikereinket hátrahagyva új csú-
csokra törünk hát! 

szándéka szerinti ideológiák és
a materiális célok vállalásai gaz-
dag sokféleségükkel minden-
kinek kínáltak érdekességeket.
Ahol a gondolat az egész be-
mutatott anyagot egy ívbe fog-
ta, ott a „mûvészi összbenyo-
más” pontszámai is magasab-
bak voltak.
A város szélén áll a Modern
Mûvészetek Múzeuma. A bien-
náléra idôzítve egy új kiállítás-
sal fogadott bennünket. A kiál-
lítási teret nagyvonalúan keze-
lô, izgalmas anyag erôteljes
válogatás. Hogy Sárvári Katalin
textiltervezô tanárunk szavait
felidézzem: néhol olyan, mint
mikor a design a képzômûvé-
szetbe csap át, mert a forma tö-
kéletessége elirigyli az emberi
alkotás egyediségét. Valahogy
így, de lehet, nem olyan pon-
tos, csak szebb ahogy emlék-
szem. A kiállítás azonban figye-
lemreméltó! 
Nos, Hegyi Lóránt (ki más?) a
múzeum igazgatójaként a meg-
nyitóünnepségen finom, fran-
ciás falatkákkal fogadta a népes
publikumot, amely a protokoll
díszes személyiségeinek késle-
kedése miatt elôbb is részesült
a gasztronómiai mûalkotások-
ból, mint a mûítészek köszön-
tésébôl. Á votre sante!
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