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Mesterséges zöld

Előjáróban szögezzük is gyorsan le: e sorok írója névrokonságban áll ugyan Martinkó 
Márkkal, ám tudomása szerint, sohasem találkoztak egymással, közös rokonokról sincs 
információja. A Budapesti Műszaki Főiskola Médiatechnológia és Média-kommunikáció 

szakán 2009-ben diplomázó Martinkó Márk fotográfus Mesterséges zöld című, öt éve készü-
lő fotósorozatáról a Capa Központban megrendezett tárlata kapcsán szereztünk tudomást. 
Noha a sorozatot méltató kritikus elemzési referenciái között biztosan szembetalálkoznánk 
Kudász Gábor Arion, kisebb részben Misetics Mátyás képeinek hatásával, Martinkó poszt-
naturális objektumai, a természeti „tárgyak” és épített terek esetében mégis inkább Marc 

Augé francia antropológus „non-place” fogalmát jut eszünkbe. Szikár, elidegenedett, 
kiüresedett szituációk sorjáznak a középformátumú fényképezőgéppel, színes negatívra 

készített fotósorozaton, miközben a digitális utómunkának köszönhetően mégis valami stili-
zált, magas esztétikai értékű végeredmény jelenik meg a nyomatokon. Sok értelemben 
megragadható zöldről van itt szó, amiben a civilizációs konfliktusok sora idéződik meg, 
miközben nyers kritikát kapunk az ingatlanipar cinikus „természetszemléletéről” is.            
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Artificial green No10 2015 Artificial green No4 2013
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Artificial green No16 2017 Artificial green No12 2016
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Artificial green No22 2017 Artificial green No13 2017
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Nagy üvegfelületek
optikai keret nélkül.
Kíváló hőszigetelés,

 tökéletes design.

M SORA
 PANORAMIC

Ablak, ami értéket teremt

A TIPTON EYEWORKS MEGNYITOTTA 
LÁTVÁNYMŰHELLYEL EGYBEKÖTÖTT 

BEMUTATÓTERMÉT

A bakelitből készült szemüvegeivel híres-
sé vált magyar márka egy olyan, a vilá-
gon is kuriózumnak számító megoldással 
nyitotta meg szeptember végén új üzle-
tét, amely nem kisebb feladatra vállal-
kozik, mint bepillantást engedni a gyár-
tás folyamataiba. Az egybefüggő teret 
gipszkarton falak elhelyezésével válasz-
tották szét, amelyek közepén maga az 
eladás helyszíne, a bemutatóterem talál-
ható. A tolóajtókká alakított patinás nyí-
lászárók kontrasztja eklektikusan cseng 
össze az eredeti, évtizedekkel koráb-
ban elhelyezett −majd később elta-
kart− márvány padlóval, amely végre 

teljesen pompájában mutatkozhat meg. 
Az álmennyezet ugyan az eredeti belma-
gasságot lecsökkenti, azonban ez mégis 
kapóra jön, hiszen a felső szinten található 
iroda, logisztika és tervezés profitál belőle. 
A világítási rendszer síneken mozgatható 
mobil megoldást kapott, illetve a hűtő-fűtő 
rendszerek oda nem illő rácsai is eltaka-
rásra kerültek egyedi, alumíniumból készült 
és logóval ellátott, art déco-ihletésű pane-
lekkel. A teret jól uralja a két nagy mére-
tű bőr kanapé, de valószínűleg a legtöbb 
látogató tekintete mégis a középen elhe-
lyezett térképtartóból átalakított üveglap-
pal ellátott csúsztatható szekrényen akad 

meg, amely több száz szemüveg tárolá-
sára is alkalmas. A Vinylize kollekcióhoz 
hűen lemezjátszó és lemezgyűjtemény is 
helyet kapott a showroomban, amely épp 
a több mint két méter magas tükör mel-
lett helyezkedik el, így garantáltan meg-
akad rajta a szemünk miközben a tökéletes 
szemüveget keressük. A hely kialakításá-
ért maga az alapító, tulajdonos Zachary 
Milaskey, illetve a Tipton vezető tervező-
je Hukaya Simon felelt, így az egyes gyár-
tórészlegek különleges igényei sem kallód-
tak el. Speciális szellőzőrendszer, és közös 
munkaállomások segítik épp úgy a műhely-
ben dolgozókat, mint az irodai csapatot. 


