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Jóga és design
Michael Anastassiades neve néhány évvel 

ezelőtt robbant be a köztudatba, amikor 

költőien egyszerű lámpatesteivel bemutat-

kozott Milánóban, az Euroluce szakvásá-

ron. „Tudtam, hogy ha ki akarok tűnni mun-

káimmal a sok csillogó-villogó, hatalmas, 

hivalkodó lámpastand között, akkor felhá-

borítóan egyszerűnek kell lennem” – vall-

ja debütálásáról. A spártai egyszerűségű, 

hófehér térben installált lámpák elér-

ték a vágyott célt: hamarosan Michael 

Anastassiadesről szólt minden designblog, 

és még a Flos is megkereste egy ajánlattal.

A designer 1967-ben született Cipru-

son. Előbb építőmérnöki diplomát szer-

zett a College of Science Technology and 

Medicine-ben, majd ipari formatervezést 

tanult a Royal College of Artban. Londo-

ni stúdióját 1994-ben nyitotta meg, a saját 

magáról elnevezett márkáját pedig 2007-

ben indította el. Megbízói között olyan 

nagy, nemzetközi cégek szerepelnek, mint 

a Svenskt Tenn, a Herman Miller vagy a 

Flos. Ismertsége, egyedi látásmódja mellett 

a Design Hét Budapest szervezői számá-

ra fontos szempont volt az is, hogy az alkotó 

egyszerre designer és üzletember – művész, 

aki tárgyakat alkot, valamint menedzser, 

aki saját vállalkozása útját egyengeti. 

Olyan „reneszánsz ember” tehát, amilyen 

designerekre a 21. századnak leginkább 

szüksége van, és akitől sokat tanulhatnak 

a magyar fiatalok. Michael Anastassiadest 

telt házas előadása után interjúvol-

tuk meg az Iparművészeti Múzeumban.

Simonyi Zsófia: Miért éppen lámpatestek-
kel indította el a saját márkáját 2007-ben?
Mindig is nagyon érdekelt a fény, mint a tér 

megteremtésének immateriális eszköze. 

Szerettem volna olyan tárgyakat alkot-

ni, amelyek az általam oly kedvelt geo-

metriai alapformákra épülnek, valamint 

olyan sajátos egyensúlyt hoznak létre, ami 

a nézőt is kizökkenti, gondolkodásra kész-

teti – emellett pedig fényt is sugároz. A 

lámpáim többsége egyfajta zsonglőrködés 

az egyensúllyal: ha a lámpa gömbje csak 

egy centivel is arrébb lenne, már a sem-

miben lenne. Az vezérelt, hogy az embe-

rek, akik a lámpáimra néznek, egy perc-

re megálljanak, és azt mondják: nahát, 

ez hogyan marad egyensúlyban? Hogy-

hogy nem esik le a lámpabura a tartó-

szerkezetről? Meggyőződésem, hogy az 

emberek túl kevés időt töltenek reflexiók-

kal. Mindenki rohan, nincs időnk megáll-

ni. Ezek a lámpák megálljt parancsolnak. 

Honnan ered ez az egyensúly és 
a reflexió iránti érdeklődés? 
Utóbbit nem csak képletesen értem: leg-

több tárgya valamilyen fényes felület-

re épül, mely visszatükröződést ered-

ményez. Több tükröt is tervezett.

Igen, a tükröződések, a reflexiók fontos 

Költészet, jóga és az egyszerű 
geometriai formák inspirálják leginkább 

Michael Anastassiadest, aki alig néhány év 
alatt világszerte ismert név lett a designban. 

A Design Hét Budapest idei sztárvendégé-
vel fényről, jógáról, és a fiatal designerekről 

is beszélgettünk.

Double Sconce 
(„Dupla fáklya”) 
falilámpa, polírozott 
sárgaréz és fújt 
opálüveg búra, 
2017.

Interjú 
Michael Anastassiades-szel

„SZÁMOMRA A FÉNY 
NEM A SZIKRÁZÓ 
VILÁGOSSÁGOT, 

HANEM A FINOM, 
BELSŐ RAGYOGÁST 

JELENTI”
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Mobil függeszték 
(13-as számú), feketére 
patinázott sárgaréz, fújt 
opálüveg búra, a lámparúd 
hossza kérés alapján 
változó, 2017.

Tip of the Tongue 
(„Nyelvcsúcs”) 
polírozott sárgaréz, 
fújt opálüveg búra, 
2013.

részei a munkámnak. Régen jógatanárként 

dolgoztam, jártam Indiában is. Az a faj-

ta befelé figyelés, a pillanatra való koncent-

rálás, ami a jógában elengedhetetlen, a nyu-

gati világból szinte teljesen hiányzik. Nem 

tudatosan építettem be a jóga, az egyensú-

lyozás és a kontempláció elveit a tárgyaimba, 

de úgy hiszem, ezek hatottak rám leginkább. 

Honnan indul el egy új lámpa tervezésénél?
Számomra a fény nem a szikrázó világossá-

got, hanem a finom, belső ragyogást jelen-

ti. A kiindulópontom mindig ez a ragyogás, illet-

ve maga a villanykörte alakja. Ez a gömbölyded, 

diffúz fényt árasztó forma szinte minden alko-

tásom alapja. A dialógus is fontos, a lámpá-

nak ugyanis kikapcsolt állapotban is működnie 

kell, mint tárgynak, így valójában kettős éle-

te van, melyeket különböző szituációkban él – 

mindig reagálva a környezetére, a napszak-

ra, a körülötte élők szokásaira. A lámpa, mint 

tárgy önmagában is reflexió, ha úgy tetszik. 

De egyébként emlékszem az első lámpára is, ami arra inspirált, hogy 

lámpákat tervezzek: Martine Bedin, a Memphis csoport egyik tag-

jának Super Lamp nevű tárgya volt. Emlékszem, olyan erősen rácso-

dálkoztam, hiszen annyira különbözött mindentől, amit én valaha 

terveznék. Mosolyra késztet, vidám, érdek nélkül tetszik. Akkori-

ban még azt sem tudtam, hogy designer akarok lenni, meg sem 

tudtam venni, annyira drága volt, de a mai napig emlékszem, 

milyen erős emóciókat váltott ki belőlem – egy egyszerű lámpa!

Mit gondol, inspirálja önt az ország, a táj, amelyről származik? Van 
még manapság jelentősége annak, hogy ki hol született?  
Nem tudom. Mondták már, hogy a bronz, amit valóban gyakran hasz-

nálok, talán összefüggésben áll görög gyökereimmel, de én ezt nem 

hiszem. Azért használom a bronzot, mert csodaszép. Azt is mondták, 

hogy nekem köszönhetően jött újra divatba, ami talán részben igaz, 

bár a bronz több időszakban is jelen volt a lakberendezés-

ben. Néhány éve egyébként volt alkalmam odahaza egy kép-

zőművészeti kiállítást létrehozni (Reload the Current Page, 

2014, Point Centre for Contemporary Art, Nicosia – a szerk.). 

Új élmény volt, részben mert nem használa-

ti tárgyakat alkottam, részben, mert így olyan témák-

ra is reflektálhattam, amelyekre egyébként nem 

tudok – mint például Ciprus török megszállása. 

Ezekkel az elsősorban konceptuális 

munkákkal is az volt a célom, hogy 

kérdéseket tegyek fel, elérni azt, 

hogy az emberek gondol-

kozni kezdjenek, illetve szeret-

tem volna a „művészet nem árucikk”

tézist is igazolni.

Mit gondol a fiatal designerekről,  
a mai designról? 
Érdekes tendenciákat látok. Egyrészt 

nagyon sok helyen megjelentek a befek-

tetők – ezt nem tartom jónak, hiszen 

egy befektetőnek semmi köze a 

designhoz. Sok designer ráadá-

sul azt hajszolja, hogy mielőbb befektetőhöz jusson, 

ami viszont nem kedvez az egyéniség kibontakozásá-

nak. Sok mai designer képtelen egységes oeuvre-t 

összehozni, vagy azért, mert hamar eladja a cégét, vagy 

azért, mert egyszerűen csak egy-egy jó tárgy megal-

kotására képes. Manapság nagyon devalválódott az 

egyéniség értéke, nagyon kevesek maradtak függet-

lenek és hűek önmagukhoz. Sok a másolás is, ami per-

sze érthető, hiszen a sikeres design másolása 

anyagi sikert eredményez, de néha tényleg megdöbbe-

nek: ennyire nincs a mai designereknek fantáziája? Ennyire 

csak a pénz lett a fontos? És az etika? Talán ezért is terve-

zek ennyi tükröződő felületet – hogy a designerek maguk-

ba nézzenek. Hogy lássák, a tükörkép nem a valóság. 

A fenti interjú a 2017-es Design Hét Budapest szakmai  

támogatásával született meg.

„MANAPSÁG 
NAGYON 

DEVALVÁLÓDOTT 
AZ EGYÉNISÉG 

ÉRTÉKE”


