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Újabb jó pont a magyar tervezőknek.  
A MúzeumCafé könyvsorozat első darab-
ja, György Péter: Múzeum, a tanulóház című 

kötetét (az észak-amerikai Art Directors Club 
ezüstkockája után, amit idén tavasszal zsebelt 
be) most a Red Dot kommunikáció-design kate-
góriában díjazták. A dobozszerű megjelenésű, 
karakteres élfestéssel, papírral és betűkollek-
cióval megalkotott könyv a Lead82 alkotókö-
zösség munkája. Design team: Salát Zalán Péter 
művészeti vezető, Lencsés-Tóth Dávid, Németh 
L. Dániel és Suszter Viktor tervezőgrafiku- 
sok, Kovalik Máté képszerkesztő és Patai  
Zsuzsanna asszisztens.
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TesTre sZAbvA

Nicolas Abdelkader eredetileg építész, aki 
néhány éve kezdetett bútorok tervezé-
sével foglalkozni, végül idén megalapí-

totta a NAB stúdiót.  Tárgyai gyermeki, játékos 
karakterűek, minden esetben megszemélyesí-
tettek, Nicolas kevés anyag felhasználásával 
készíti el azokat. Legutóbb a FROG-ot mutatta 
meg szerkesztőinknek: a szeretnivaló lerakó 
asztalka porszórt acél- és rétegelt lemez háza-
sításából született meg. 

Díjazott lámpa, szociális design, fűszer-
mozsár jutnak eszünkben Toronyi Péter 
formatervező nevének hallatán. És most 

már a kávékészítés új, ötletes eszköze,  
a Baristum, ami a tervező MOME-s mesterkép-
zős diplomaprojektjeként készült el. Jelen- 
leg közösségi finanszírozásban gyűjt rá az 
Indiegogón. Az eszköz működése alapvetően  
a shaker-szisztémán alapul. Az ital elkészíté-
se egy keverőpalackban, a benne elhelyezett  
őrlőgolyó segítségével történik. Pörkölt kávé- 
babokat + némi fűszert (mondjuk fahéjt) szórunk 
a palackba, ezt jó fél percig rázzuk, aztán forró 
vizet vagy tejet adunk hozzá, majd további, kb. fél 
perces shakelést követően, úgy 3 percnyi pihen-
tetés után már fogyasztható is a fűszeres nedű.
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Hogy a roller, ez az egyszerű szerkezet 
további tervezői potenciált is rejt, arra 
Török Ádám fiatal tervező diplomamun-

kája a példa. Ádám – fa, műanyag és textil alkal-
mazásával – nem egyszerűen könnyített a szer-
kezeten, hanem választ adott arra kérdésre is, 
hogy miként kerülhető el közlekedésieszköz-
váltásnál (mondjuk buszra szálláskor) konflik-
tus a roller tulajdonosa és a többi utas között: 
a prototípus ugyanis a csuklós szerkezetének 
(a kimerevíthető szalagnak) köszönhetően, mint 
egy öv, derékra kanyarintható. 

ÉLmÉNyLÉNy

Kommunikáló tárgyat alkottak Zimmerer 
Erzsébet és Lente Márton (előbbi a ter-
mék tervezője, utóbbihoz a kapcsolódó te- 

rületek – brand, arculat & web – tartoznak. Miként 
egy kutyus, a LUMINOSE fa, asztali kutyalámpa 
is kedves, játékos és hűséges társa a hétköz-
napoknak, ráadásul remekül idomítható: ül, áll, 
pitizik. További érdekességeket a lámpákról  
a luminoselamp Facebook oldalán találhatunk.A holland múzeumok különösen ötletes 

múzeumshop-kínálattal hívogatják vá- 
sárlásra a látogatókat. Élenjáró ebben 

az amszterdami Rijksmuseum, amelyik hosz-
szú évek óta jó munkakapcsolatot ápol kortárs 
designerekkel. Mondjuk a múzeumshop porté-
káinak bővítése ügyében is. Néhány hónapja 
került föl a polcokra Piet Hein Eek szerelhető, 
könnyített, rétegelt lemezből készülő ülőke 
sorozata, amit a múzeum gyűjteményében fel-
lelhető 16-18. századi holland mesterek mun-
káinak ihletésére hozott létre.
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