
KEDVES PARTNERÜNK!
A Goldberger Design District partnereként, mint a kerület jövőformálásában és a 
helyi közösség építésében is érdekelt igazi lokálpatrióta üzleti szereplő, elsők 
között kapcsolódhat egy izgalmas kezdeményezéshez.
 
GOLDBERGER DESIGN DISTRICT
 
A több mint 200 éves múlttal rendelkező Goldberger gyár épületeiben ma már nem a textil-
gyár gépei zakatolnak, hanem kreatív-kulturális szereplők töltik meg élettel és értékes 
tartalmakkal a komplexumot. Design showroomok, fotó-tv-film-videó produkciók, építészeti 
stúdiók, ügynökségek, képzőművészeti galéria, kozmetikai márka, kulináris üzlet viszik 
tovább Goldberger Leó alkotó szellemiségét. Az idei Design Hét kiváló lehetőséget bizto-
sít, hogy a négy utca által határolt, indusztriális épületegyüttes különböző tömbjeiben 
működő kreatív vállalkozások egyrészt megmutathassák diverz portfóliójukat, másrészt 
időt-teret szenteljenek arra, hogy az egykori gyári munkások “örököseiként”, egy új 
Goldberger-kollektívaként ők maguk is kapcsolódjanak egymással.
 
Goldberger Házibuli – A paneltömbök által körbeölelt régi gyárnegyed mint lokáció, urba-
nisztikai és szociológiai szempontból is izgalmas helyzetet kínál: a panelben lakók meg-
hívása, befogadása, a közösségi élmények megtervezése a generációk kapcsolódását, 
a szomszédság lokális erejét és a work-life új ritmusát is intenzíven megmutathatja. 

KREATÍV GYÁRNEGYED
 
A Goldberger Design District (GDD) egy ‘placemaking’ megközelítéssel életre hívott krea-
tív projekt legelső állomása. Budapest, ezen belül is Óbuda régi gyárait – Goldberger, 
Hajógyár, Harisnyagyár, Dohánygyár, Szeszgyár, Gázgyár – kortárs karakterrel újratöltő 
eseménysorozat célja a közösségformálás, a helyi kulturális-kreatív közeg izgalmas bemoz-
dítása. Az ikonikus gyárak a reformkor virágzó iparát, lüktető városi életét, alkotó 
szellemiségét jelképezik, ezt szeretnénk 21. századi köntösbe csomagolva visszacsempészni 
speciális urbanisztikai akcióterv részeként. 
 
A GDD mind kommunikációjában, mind hozzáadott tartalmában olyan aktív városlakókat céloz 
meg, akik hisznek a kollektív és lokális jövőalkotás erejében. Ebben számítunk partner-
ként az Önök vállalkozására is, hogy a fenntarthatósági elveket figyelembe véve közösen 
teremtsünk élhetőbb, vibrálóbb városi közeget.
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