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Évek óta vissza-visszatÉrve a bolognai Cersaie, vagy a nagy konkurens vásár, a valenCi-

ai Cevisama forgatagába, szÉpen kirajzolódik a jelenkor tendenCiája: az Épületkerámia 

frontján megszûnni látszik az emberrÉ válás óta CivilizáCiónkat gazdagító alapkÉplet, 

mely szerint a kerámia a földbõl És vízbõl a legutóbbi idõkig emberi kÉzzel gyúrt, s a tûz 

átlÉnyegítõ erejÉvel vÉgsõ formát nyerõ anyag.

Szöveg 
Bojár Iván 
András
Fotó: 
CEVISAMA 
2014, Marcos 
Soria, Bojár 
Iván András

Szép új világ!
valencia, CEviSAMA 2014

az idei Cevisama minden korábbinál sok-
rétûbben mutatta az eltávolodást a hagyomá-
nyos kerámiától a kerámiaiparban született 
fejlesztések termékei felé. azok a két-három 
négyzetméteres, pármilliméter vastagságú 
úgynevezett kerámia burkolóelemek, gres-
táblák ugyanis, amelyek bár a kerámiaipar 
üzemeibõl kerülnek a piacra, valójában 
kompozit szerkezetû tárgyak, melyeket a ko- 
rábbi kerámiaiparhoz tartozó épületburkolási 
problémák megoldásának optimalizációja 

érdekében fejlesztettek ki. a pillanat, amikor 
mindezek már végérvényesen ellépnek a ke- 
rámia világától akkor érhetõ tetten, amikor 
a gres világának új esztétikája kibontakozik. 
olyan díszítõ, alkalmazási metódusok szület-
nek, melyeknek érdemben immáron semmi 
közük a hivatkozási alaphoz, a kerámia eszté-
tikájához, legfeljebb funkcionális értelemben 
töltenek be hasonló szerepet, ugyanakkor 
megvan a saját érvényességük, kibontakoz-
nak saját értékeik. És ez a pillanat most van! 

valencia idén 80 %-ban a fotótechnológi-
ával modellált felületû gres alkalmazási 
lehetõségeirõl szólt. tûpontosan perfekt, a szi- 
ke metszésének élességével vágott szürke, 
szinte egyetlen anyagsûrûségûnek tûnõ 
hatalmas, rugalmas, hajlékony lapok ezek. 
semmiben sem egyeznek a tûz vörösét 
emlékként a testükben õrzõ téglaszínû poró-
zus anyagokra, melyekkel az emberiség az 
elmúlt százezer évét összekötötte. Ha ház-
tetõ cserép, ha burkoló mázas cseréppikkely, 
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ha edény, ha figurális domború öntvény volt, 
ez a megkeményedett húshoz hasonló, 
földbõl vett jellegét sosem vesztõ organikus 
és meleg hatású anyag mindig és minden 
kultúrában jelen volt. mindennek vége.  
a hajdani alapvetõ földpátok - behatárolt 
színkészlettõl messze elrugaszkodva - akár 
pink, vagy neonzöld színek bármilyen árnya-
latban, akár egymás átfedésében, lazúrosan 
is megjelenhetnek a nagy kiterjedésû gres 
homlokzati felületeken. bármilyen minta és 
bármilyen kép: festmény vagy fotó, és bár-
mekkora méretben burkolhat házakat ezen-
túl. mostantól kezdve egy épület megújításá-
nak nem csak szerkezeti, mûszaki, de tar- 
talmi okai is lehetnek, például, ha a hom- 
lokzatra hordott képek kimennek a divatból. 

természetesen nem pusztán gres, da a mû- 
faj kereteinek széléig sorakozva sokféle bur-
kolóanyag és burkolati rendszer, valamint  
a hozzájuk tartozó technológiák is ott sora-
koznak a standokon: márvány, cementlap 
bõségesen, de még valódi kerámia is feltûnik 
hébe-hóba. jellemzõ trend azonban, hogy  
a pár éve még bolognában, valamint itt 
valenciában jó néhány családi manufaktú-
rával, személyre szabott mûhellyel reprezen-
tált tradicionális kézmûves burkolókerá- 
mia, majolikacsempe szinte teljesen kitûnt  
a képbõl. ebben a szegmensben is ma már 

a nagyon olcsó munkaerõvel dolgozó távol-
keleti, elsõsorban kínai vállalkozások tudnak 
érvényesülni, vagy a csempékre fotótechno-
lógiával fölvitt kézi festésûnek látszó minták 
alkalmazását kínáló átmeneti cégek. sajá-
tos élmény végignézni, hogy éppen abban 
a valenciában zajlik mindez, amelynek vidé-
kén a kerámia hétszáz éve töretlenül ma- 
gas szinten gyakorolt ipari tevékenysége,  
s amelynek a Cevisama a jelenlétét is kö- 
szönheti. valencia ma már külvárosi kerüle-
tének számító paterna és manises voltak 
azok a települések, ahol a Xii-Xiii. századi 
mór majolikamûvesség apránként elvesztette 
iszlám jellegét, átalakult, kialakult keresztény 
eszmeiségû alkalmazása. a híres itáliai 
kézmûves kerámia, az imádnivaló portugál 
épületkerámia, de még a mexikói is a gyöke-
reit itt találja meg, ez a tárgykultúra innen 
sugárzott szét, s közvetlen hatását még 
mátyás király budáján is érzékelni lehetett. 
nem véletlen az sem, hogy a városban – 
ahogy spanyolországban sokfelé – majd 
minden épület, régebbi üzletportál, templom 
homlokzatán feltûnnek a majolika szentké-
pek, figurális ábrázolások, utcanévtáblák  
és házszámok –  alapvetõen meghatározva  
a város arculatát. ezért van itt a hispán fél-
sziget egyik legszebb és leggazdagabb 
kerámiatörténeti múzeuma is. 
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egy-egy ilyen vásári parádé kiváló alka-
lom arra, hogy elámuljunk, micsoda sokrétû 
felhasználási módja van akár a megszokott 
cementlapoknak! a minták terén általános 
tapasztalat: minden megy. ornamentális, 
geometrikus, virágmintás, figurális. a hûvös 
minimalizmusnak leáldozott, most a szerte-
len tobzódás a menõ. lényegében bármi, 
amit a majolika- és cementpadló-mûvesség 
az elmúlt századokban felhalmozott. sõt, 
gyakran a mintájukban szeszélyes össze-
visszasággal alkalmazott padlólapok eseté-
ben már a textil, a patchwork-szerkezetû és 
hatású szövetek mintavilága is megjelenik. 

a vásár mindezen változások mellett, sike-
res volt. a válság miatt megtépázott épí- 
tõipar és a spanyolországban komoly 
állami programmal támogatott, valamint 
az épületkerámia-iparba tömörült válla- 
latok szakmai szervezetei révén indult kre-
atív fejlesztések, technológiai innováci- 
ók eredményei lassan beérnek. az épí- 
tészek értik, szeretik, használják épüle - 
teiken az újfajta burkolati rendszereket.  
a hirtelen kitáguló technológiai lehetõ -
ségek révén a valenciában tradicionális 
módon megszokott képgazdagsággal, de 
a holnap épületein a mainál sokkal inten-
zívebben, közvetlenebb módon tudnak 

majd az utca emberével kommunikálni, 
hiszen a házak felületei szinte olyan módon 
képszerkeszthetõk ma már, akár egy web-
page vagy egy magazinoldal. bármek- 
korára nagyítható fotók, ikonikus figurák, 
hõsök, sztárok jelenhetnek meg ott, de hû- 
vös és szenvtelen, akár optikai csalást elõ-
idézõ mintázatok is. 

a kortárs épületkerámia már nem a régi, 
de még nem is teljesen az új. izgalmas, oly-
kor meglepõ, vagy reménykeltõ innovációk 
révén ötletes termékek mutatják meg magu-
kat a piacon, de hogy alkalmazásuk mennyi-
re és milyen módon lesz tartós, azt majd  
a megrendelõk és építészek együttmûködé-
se az elkövetkezõ években eldönti.

a közel budapestnyi lakossal rendelkezõ 
valencia minden nagyvárosiassága, hat-
hétemeletes belvárosi, eklektikus palotái, 
hozzánk képest minden válság ellenére is 
érzékelhetõ gazdagsága, és fõleg a város 
szülötte, santiago Calatrava tervezte hatal-
mas épületei ellenére máig megõrzött vala-
mi provinciális bájt. belvárosának közép-
korias utcaszerkezete és érintetlensége az 
egymásra rétegzõdõ évszázadok meg-
nyugtató érzését sugározzák. a házfalakba  

egymásra rakott kövek, az utóbb felülete-
ikre tapasztott festett majolikaképek békén  
a helyükön vannak a keletkezésük pillanatá-
tól egészen mostanig. az így egymásra hal-
mozódott szentképek, figurális portáldíszek 
látványsûrûséget, jellegzetes formai intenzi-
tást adnak a városnak. mintha egy darabja-
ira szórt történet képkockái közt, egy mese-
könyv lapjaiban járnánk. valencia a képei 
által és a képeiben él. nyitott könyv. manap-
ság, a hagyományos majolika kerámia kul-

túra elcsendesedése idején a várost – egy 
immár évszázadok alatt kinevelõdött kép-
igényt kielégítendõ – újfajta képek, graffitik 
lepik el. nem is akármilyenek. a nagyváros 
mûvészeti egyeteme ontja magából a street 
art kitûnõ névtelen alkotóit, kiknek munkái 
ma már éppannyira hozzátartoznak valen-
cia látványához, mint a bikaviadalok aré-
nája, Calatrava hídja és operaháza, vagy  
a meglepõen jó színvonalú tradicionális ke- 
rámiákat kínáló szuvenír árusok boltjai. (bia)
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Folytatódik a Vitsoe Rams-programja, me-
lyet a kortárs design doyenje, Dieter Rams 
80. születésnapja alkalmából, 2012-ben in-
dított útjára a cég. A tervezõ klasszikus bú-
torkollekcióit újrázó program elsõi, avagy  
a tavaly debütáló 620 Chair Programme, 
valamint a 606 Universal Shelving System 
után márciusban kerül forgalomba (csupán 
a Vitsoe honlapjáról lehet majd megrendel-
ni) az üvegszálas poliészterbõl való 621 
Side Table, mely egybetolható kisasztalcsa-
lád eredetiét Rams 1962-ben tervezte.

www.octogon.hu

A Palmetta Design és Textilmûvészeti Galé-
ria, Budapesten, május 3-ig megtekinthetõ 
kiállításával azon tehetséges és kreatív for-
matervezõkre fókuszál, akik számos hazai 
és nemzetközi fórumon bizonyították, hogy 
tárgyaik élenjáróak és alapjai lehetnének  
a szellemi értékekre és kreativitásra épü- 
lõ iparosodásnak. A designtárlat egyben 
fórum is, ahol egymásra találhat felhasz-
náló és tervezõ. 
Résztvevõ designerek: Anagraphic (Farkas 
Anna, Batisz Miklós) / Arhitecture uncomfor-
table WORKSHOP / Artica (Gyimóthy György) 
/ Atelierarchitects (Kiss-Gál Gergely) / 
Cocodice (Nagy Richárd Márk) / Codolagni 
(Kodolányi Gábor) / Design Studio Mika&Heni 
/ Herdsman (Gulyás Péter) / PAISPANNI (Pais 
Panni) / Paq Chair (Csire Géza) / Plümo (Pong-
rác Farkas) / Tervhivatal (Lakos Dániel) / TO.P 
(Toronyi Péter) / Woody (Kiss Zsombor). 

www.octogon.hu

Folyt.köv.

Magyar tárgy

Buldózerre Fel!
1987-ben indult útjára a Diotoys, magyar 
családi manufaktúra, amelynek alapítói ter-
mészetes anyagból, jellemzõen cseresznye-
fából készítenek minõségi, kézbe simuló  
gyerekjátékokat. A hagyományos – s talán is- 
mertebb – állatfigurák mellett, például zene-
dobozokat, valamint összetett mechanikájú 
guruló-pörgõ-billenõ stb. jármûjátékokat is ké- 
szítenek, köztük szokatlan mód buldózere-
ket, billencseket, sõt, „áramszedõs” villamost 
is találunk (lásd még a diotoys.com-on). Ho-
vatovább még olyan mesés-festõi repülõ-
szerkezeteket, melyek formai forrásvidékét 
valahol Leonardo rajzai  vagy Kondor Béla 
repülõgép-modellei között kereshetjük.   

www.octogon.hu
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Fiatal cseh, lengyel, szlovák és magyar ék-
szertervezõk munkáiból nyílik kiállítás az 
Eventuell Galériában. Második alkalommal 
rendezi meg a galéria, a Visegrad Fund tá-
mogatásával a fiatal ékszertervezõk találko-
zóját, kiállítását és prezentációját. Május 
15-én, 19 órakor Petra Arbetova (AFAD, Po-
zsony), Jessika Hoffmeister (AAAD, Prága), 
Joanna Wawrzynczak (Képzõmûvészeti Egye- 
tem, Varsó) és Fazekas Veronika (MOME, 
Budapest) prezentációt tartanak a munkáikról 
és egyetemeikrõl, majd a Góbi Rita Társulat 
táncosai egy táncetüddel elevenítik meg az 
ékszereket. A tárlat megtekinthetõ május 13.  
és 17. között. További részletekrõl a galéria  
www.eventuell.hu honlapján tájékozódhatnak.

találkozások2

HoMMage à zeisel
Az idei frankfurti Abientén mutatták be, 
majd rögvest Golden A’ Design Awarddal ju- 
talmazták a kínai-skandináv gyökerû, hawaii 
születésû, jelenleg Barcelónában élõ Maia 
Ming Fong formatervezõ teáskészletét, az 
EVA -t. Az anyagában hófehér (fémfestett ré-
szekkel hangsúlyozott), illetve feketemázas 
teáskészlet formailag sajátos ötvözete a ke-
leti és nyugati kultúrának. Mindenezen fölül, 
mint azt az alak és terméknév egyaránt su-
gallja, a készlet Zeisel Éva/Eva Zeisel mûvész- 
ete elõtti tiszteletadás.   

www.octogon.hu

„Egy napsütéses reggelen miközben átsé-
táltam az osztálytermen új szépséget pillan-
tottam meg: egy tûkkel tûzdelt tûpárnát.  
Ez volt számomra az elsõ benyomás. Azt 
mondtam magamnak rögvest, hogy ebbõl, 
ezzel dolgozni kell.” – Emlékszik vissza 
aha-élményére Fogarasi Demeter , a MOME 
végzõs bútortervezõ (MA) szakos hallgató-
ja a Pinsofa 1 néven futó szófa születésével 
kapcsolatban. A nemzetközi szájtok által 
már üdvözölt hallgatói munka jelenleg még 
csupán bútorkoncepció, melynek prototípu-
sa a Royal Danish Academy of Fine Arts/
The School of Design futó „The New Textile 
Furniture” projektje keretében készült el –  
a jelenleg Erasmus-ösztöndíjjal Koppenhá-
gában tartózkodó alkotó saját kezétõl, ott, 
a messzi Dániában. 

www.octogon.hu

tukön ül

www.octogon.hu
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mome 25

Ebben az 
évben 25 éves 
a Moholy -Nagy 
László Formatervezési 
Ösztöndíj, melynek – eleddig 
csupán webes formátumban fel-
lelhetõ – katalógusa szép visszatekintést 
nyújt az eltelt évtizedekre: aktuális ösztöndí-
jasok villáminterjúit éppen úgy olvashat- 
juk, mint visszatekintéseket, ünnepi szavakat. 
Ám ünnepi hangulatnak nyoma sem volt az 
idén kilencedik alkalommal az Iparmûvészeti 
Múzeumban megrendezett, Kozma Lajos 
kézmûves iparmûvészeti ösztöndíjasokkal 
közös beszámoló-kiállításon (2014. február 
21 - április 6.). Szokásos mód – tárgy/proto-
típus, portfolió (már akinek van), tárgyleírás, 
tervdokumentáció – installált tárlat az Ipar-
mûvészeti földszinti fél-karéjban, az eltelt 25 
évbõl, „csupán” az utolsó évek, a jelenlegi 
ösztöndíjasok látszanak. Megjegyezném, 
hogy – és persze ez is hagyományosnak 
mondható – arról, hogy ezek az ifjú em- 
berek milyen körülmények, milyen anyagi 
lehetõségek között készítik ösztöndíjas éveik 
alatt a vállalt tárgyat, grafikát stb. szintén 
nem tudunk. Pedig a mai technikai le - 
hetõségek mellet t nem lenne olyan ko- 
moly feladat videón rögzíteni egy-egy fázi-
sát a készülõ mûnek, megmutatni mûhely-
körülményeket, megszólaltatni a fiatal 
alkotókat. Ha már videó és 25 év, bizony 
érdekes lett volna legalább néhány egykori 
Moholy ösztöndíjast felkeresni és megszó-
laltatni.  Persze lehet, hogy sokat kívánunk, 
ezen ösztöndíjak kezelõi, adományozói és 
a szokott kiállítás rendezõi számára jó min-
den úgy, ahogyan van. Mindegy is, a látot-
tak, a mûvészek  munkái kárpótolnak a fent 
sorolt hiányokért.

Moholy-Kozma ösztöndíjasok az Iparmuvészetiben
Csendes évfordulóSzöveg: 

Molnár Szilvia

AdAMlAMp

Juhász Ádám, a A LED világítástechnika lehetõségei kutatva fejlesz- 
ti egyszerû geometriai elemekbõl építkezõ függõlámpáinak soro-

zatát (fotó: Juhász Ádám). 

WeöreS25

Somogyi Éva, grafikus Weöres Sándor 25 
rövid verset tartalmazó ABC-jét dolgozta fel 
egyedi könyvként, hagyományos kézi és mo- 
dern eljárásokat ötvözve (fotó: Fabinyi Nóra)
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ÉkSzer kÉpek

Németh Krisztina a nagy múltú intarzia 
díszítõtechnikát alkalmazta 12 darabos 
„intarzia ékszerképekbõl” álló, grafikai 
motívumokból építkezõ fém ékszersoro-
zatához (fotó: Püspöki Apor).

zöld pont

„A design és az ökológia szoros kapcsolatából, az ember és a bir- 
tokában lévõ tárgy életének összefüggésébõl indult ki a haszon-
növények nevelésére, fogyasztására, tárolására alkalmas termék-
család terve” – írja az Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt. kivitelezés-
ében készült sorozatáról Lantos Tímea (fotó: Sziráki Lili).

puhA geoMetriA

Hajtogatott papírstruktúrájából indul ki  
és a mintázatokat szilárd, kerámia-anyag-

ba írja át Hukaya Simon, formatervezõ 
(fotó: Hukaya Simon, összeállításunk 

záróképén szintén).

urbAn legend 2014.  
tAvASz/nyár

Geréby Zsófia öltözéktervezõ kollekci-
ójával a profi sportruházat tulajdonsá-
gait ülteti át az utcai viseletre, öltözékei  
a biciklit városi közlekedésre használók 
kedvencei (fotó: Rév Marcell).
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pliÉ by Atelier 

Kiss-Gál Gergely kül- és beltéren egy-
aránt használható, flexibilis design-kom-
munikációs elemrendszere már az idei 
Kölni vásáron is látható volt (fotó: Kiss-
Gál Gergely).

átAlAkuló

Jani Zsuzsanna divat- és textiltervezõ 
programjának célja, egy 12-15 darab-
ból álló nõi kollekció elkészítése volt, vál-
tozatos technikák és anyagok használa-
tával. Egyes elemei könnyen variálhatók 
és átalakíthatók (fotó: Kovács Tamás).

vízbe dobott kõ

A multifunkcionális porcelán étkész-
let tervezése során Giba Ágnes folya-
matosan támaszkodott Herend (a kivitele-
zõ) hagyományaira, formavilágára, s ez- 
zel egyidejûleg a ma már elengedhetetlen, 
alapos marketingelemzésekre.  
(fotó: Bak Zsolt, Giba Ágnes).
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Hukaya Simon: Puha geometria
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Elõadásában elsõsorban az ipari formatervezõ feladatairól beszélt.
Ennek a feladatnak, szerepnek a pontos megértését nagyon fontosnak 
tartom. Igyekeztem elõadásomban rávilágítani arra, hogy hogyan is 
dolgozik a tervezõ, a designer. Létezik néhány szabály a tervezõ munkája 
során, sarokpontok, amiket nem is annyira egyszerû felismerni. Ráadásul 
nem is biztos, hogy elegendõ a felismerés, mert az egyszerû szabályokra 
a legnehezebb fókuszálni az adott tervezési munka ideje alatt. Tovább 
megyek, személy szerint, férfiként egyébként is képtelen vagyok egyszerre 
figyelni minden apró részletre, ez nekem, mint férfinak megoldhatatlan 
feladat. Irányokat kell kijelölni, világos irányokat. Ezt mint tervezõ tudatosí-
tanod kell, fel kell ismerned. Különben hibázni fogsz.

Gótikus csobogás

Andreas enslin, a Miele  
design központ vezetoje

A TAvALyI SIKERRE vALó TEKINTETTEL A CARACALLA IDÉN IS MEGNyIToTTA PoP-uP 

SHoWRooMJÁT, AMINEK A vIZuÁLIS MEGJELENÉSÉT BoGÁR RóBERT BELSõÉPíTÉSZRE 

BíZTÁK. IDÉN BõvüLT A SZAKMAI RENDEZvÉNy: A DESIGN vILÁGÁNAK HÁRoM 

MEGHATÁRoZó CÉGE KüLDTE EL A MEGNyITóRA KÉPvISELõIT. ELõADÁSAIK uTÁN 

MARTINKó JóZSEF KÉSZíTETT vELüK INTERJúT.
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Fotó: Darabos György
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Hogyan teremt egyensúlyt a tradíció és az innováció között?  
A Miele lassan 120 éves cég.
Ez relatív könnyû feladat. Úgy hisszük, hogy az emberek nagyjából 
tisztában vannak a Miele brand, a márka történetével, múltjával. 
Tudják kik vagyunk, honnan jövünk. Nekünk ezt kell transzformálni  
a jövõbeli fejlesztésekkor. Amikor új termeket tervezünk, akkor lényeges 
cél, hogy egy leheletnyivel többet, mást adjunk a tárgyhoz, mint amit  
a vásárló a hagyományainkból kiindulva elvárna. Lepd meg õt! Olyan 
dologgal, olyan aprósággal, gesztussal, amire nem is gondolt, nem is 
számított, amirõl esetleg nem is feltételezte, hogy lehetséges. Ezek az 
apróságok roppant érdekessé, izgalmassá teszik az adott termek 
fejlesztését. Végeredményben a lényeg az, hogy amikor a vásárló 
összeveti a konkurencia termékével a mi gyártmányunkat, akkor ezek  
a pluszok, „okosságok” rendkívüli módon felerõsödnek. Az apróságok 

teszik izgalmassá a markát! Többet adunk, mint amit egy ilyen 
tradicionális cégtõl elvárnak.

Ma globális a piac, a felhasználók más-más kulturális háttérrel 
rendelkeznek. A designer hogyan reagál erre?
Nagyon fontos, hogy a tömegtermékek esetében is megértsük a különfé-
le kultúrák elvárásait. Mondok egy példát. Van olyan sütõnk, amit nyelv- 
választó programmal láttunk el. Úgy terveztük meg, hogy más-más nyelv 
beállításával a programozott receptek is változzanak. Például háromféle 
németnyelv-változaton (német, osztrák, svájci), három különbözõ receptet 
adunk ugyanahhoz az ételhez, mert a három kultúra eltérõ módon készíti 
el az adott fogást. Más és más a felhasználói ízlés ugyanazon étel elké- 
szítésénél, ezért más a hõmérséklet, a sütésiidõ-beállítás, amit a gép 
javasol. Apró gesztus, de rendkívül pozitív visszajelzéseket kapunk.
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õszintén mondom, hogy meglepett. Évek óta látok elõadásokat  
a Hansgrohe-Axor designereinek munkájáról. De valójában soha-
sem engedtek betekinteni az érdemi munkájukba.
Igen, ez egy új módja a design fejlesztések bemutatásának. Fõ szempont, 
hogy ne a termékekrõl beszéljünk, hanem a tervezés folyamatáról. Sze- 
rintem az embereket igazából az érdekli, hogy mi van a háttérben. 
Néhány dolog persze üzleti titok, van, amirõl még nem beszélhetünk, 
mert épp dolgozunk a projekten.

Elõadásában szó esett a termék és a koncepció közötti különb-
ségrõl. Miért annyira fontos az Axor számára a kísérletezés fázi-
sának bemutatása?
Mi mindig az adott termék mögötti filozófián dolgozunk. Erre fókuszálunk 
elsõsorban. A designer víziója után meg kell találnunk a megfelelõ techno- 
lógiát, majd azt a módszert, ahogyan mindez a különféle fürdõszobai kör- 
nyezetbe integrálható. Fontos, hogy az Axor  termékek innovatívak legye- 
nek technológiailag, ugyanakkor az enteriõrökben is megtaláljuk a helyü- 
ket. Az Axor erre nagyon figyel. Ezért dolgozunk neves belsõépítészekkel, 
vagyis a csapatunkban nem csak terméktervezõ designerekkel, hanem 
enteriõrtervezõkkel is együttmûködünk. Sokszor a belsõépítészek azok, 
akik felvetnek olyan megközelítéseket, amik új termékekhez vezetnek. Ebbõl 
a gondolkodásból következik, hogy a fürdõszobát egészen máshogyan kép- 
zeljük ma el, mint egy évtizeddel ezelõtt. 2005-óta az Axor WaterDream 
különbözõ kollekcióiban mutatunk rá a jövõ fejlesztési irányaira. A buda- 
pesti CDD-installációban látható Axor Nendo a világhírû tervezõ, a japán 
Oki Sato víziójának gyümölcse. Rendkívül izgalmas a japán kultúrára  
a közös munka folyamán rálátni. Izgalmas, de nem mindig könnyû.

Mi a szerepe Philippe Grohénak az Axor WaterDream  
mindennapjaiban?
Kulcsszerepe van, ez az õ egyik „gyereke”. Õ talája meg a tervezõket, õ lép 
kapcsolatba velük és kapcsolja be õket az adott projektbe. Meglátja, 
hogy az adott tervezõnek a személyisége illik-e az Axor márkához. Philippe 
Grohe nem klasszikus menedzser. Amikor valakit meg szeretne nyerni a cég 
egyik munkájára, akkor családtagként képes viszonyulni a felkért tervezõhöz.

Sokat beszélt elõadásában a humorról. Hogy kell ezt elképzelni a mun- 
kájukban? Mi ennek a szerepe? Németekrõl, már megbocsásson 
nekem, a német designról nem ez az elsõ, ami beugrik.
Igaz. A humor szerepe mindig a csapattól függ. Több dán meg francia 
tervezõ vesz részt a tervezésben, és a franciák, mint Starck, mindig 
készek a tréfára. Õk spirituszt hoznak a csapatba. Jót tesz, ha helye van 
a humornak, amikor jól érezzük magunkat a projektben, az mindig 
meglátszik a végeredményen is.

Elõadásában a fürdõszoba kapcsán hat különbözõ témáról beszélt, 
hogyan áll ez össze egységes szemléletté?
Általánosságban a stúdiónk a fürdõszobát építészeti szempontból 
közelíti meg. Ugyanakkor szükség van ehhez a munkához valamiféle 
sajátos, új stílusra, ami nem valamiféle „primadonna stílus”, vagyis 
interakcióba kell kerülnünk az épített emberi környezet, illetve  
a tágabb természeti környezet egészével. Legyen szó a Duravitnek,  
a Dornbrachtnak, vagy az Alapének tervezett tárgyainkról, általános 
alapelvünk, hogy esélyt kell adni a tárgyak használóinak. A fürdõ-
szobában lehetõséget kell biztosítani a rekreációra, a regenerálódás-
ra. Mindennapi életünk egyre feszesebb és a fürdõszoba lehet 
tipikusan az a szoba/tér ahol a relaxáció megvalósulhat. A kütyük 
helyett a fürdõszobádban vizet kell, hogy találj! Meleget és hideget 
a lehetõ legtermészetesebb formában.

Ebben a vágyban van különbség a különféle kultúrák között?
Jellemzõen  azon a szinten ahova mi dolgozunk (tervezünk, forgalma-
zunk, stb.) magas életszínvonalon élnek a vásárlóink. Furcsa látni, hogy 
az ezen a szinten élõ emberek minden kultúrában egyre inkább azonos 
módon élnek: azonos márkájú ruhákat hordanak, ugyanolyan kocsit 
vezetnek, ugyanazokat a luxusmárkákat használják az életük minden 
terén. A globalizáció ezen a nívón majdhogynem teljes. Szokásaik, 
munkájuk, az otthonuk és annak berendezései is nagyon hasonlóak. A 
mi szempontunkból tulajdonképpen könnyebb dolgunk van, hiszen a 
célcsoportunk a világon mindenütt homogén.

Mondana valamit a kedvenc márkájáról?
Az emberek egyre kevésbé vesznek meg valamit „csupán önmagá-
ért”, azért amibõl készült, amire használható stb. Sokkal inkább 
azért választják az adott terméket, amit képvisel, a sztorijáért,  
a filozófiáért.Ezt akarják megvásárolni maguknak, nem mást. Egyre 
többeknek fontos az, hogy hogyan kezdõdik a napjuk, milyen 
zuhanyt vesznek reggel, azaz milyen a fürdõszobájuk, mert ez 
fontosabb mint az, hogy valami olyanra költsenek, ami a külvilág-
nak szól, ami látható, megmutatható a barátoknak vagy az üzletfe-
leknek. A vásárlói célcsoportunk megfeszített életet él, felelõsség 
van rajtuk, vagy vezetõ beosztásúak, akiknek már fontosabb az, 
hogy zuhanyozáskor, otthon mennyire tudnak ellazulni. A hétköznapi 
tárgyaik, a tevékenységeik olyan területekre irányulnak, amit  
a külvilág nem is lát. Vagyis nem a presztízsérték az elsõdleges, 
hanem valódi, személyes értékek megtalálása.

felicitas Albring, az Axor Brand 
Communication képviseloje

Christian sieger, a sieger  
design alapító tervezoje

Fotó: Darabos György




