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Hasonlókat láttam és írtam már tavaly is. sok az átvétel, még több a replika. meg  

a visszaköszönõ forma. a cégek kerülik a kockázatot. a színek ezért visszafogottak.  

ÚgyHogy a kép az itt következõ oldalakon némiképp megtévesztõ. a látogató benyomása  

ugyanis az: valami véget ért, de az Új kezdetére egyelõre várni kell.

Szöveg: 
Vadas József 

Hogy a múlt század utolsó harmada egy-
ben a design nagy korszaka is volt, ma már 
nem vitatható: klasszikus alkotók és klasszi-
kus mûvek sora tanúskodik róla. A piacgaz-
daság termékéhsége folyamatos innovációt 
generálva elképesztõen gyors fejlõdést pro-
dukált – technológiában és formakultúrában 
egyaránt. Közben egy-egy súlyos trauma – 
amilyen az olajárrobbanás vagy a szemét-
hegyek kiemelkedése – figyelmeztetésnek is 
beillõ jelzést adott arról, hogy talán nincs 
minden rendjén. A tüneti kezelés és a szem-
mel látható javulás után azonban a munka 
a korábbi gyakorlat szerint folytatódott – ha 
lehet, még intenzívebb ütemben. S mi nem 
gyõztünk betelni a meglepetésekkel.

A számok továbbra is imponálóak: ötven 
országból ezerkétszázötven cég százezer 
termékkel jelent meg az idei kölni vásá-
ron. Tüntetõen magabiztos szlogenek kísé-
retében, amilyen az idõtállóság, a flexibili-
tás, a szépség, a funkció. Hadd ne soroljam  
a píár varázsigéket. A szómágia ugyanis  
a válságnak szól, azt kívánja velünk feled-
tetni. Csakhogy a design is bajban van. 
Számos jele van annak: ez így nem menet 
tovább. Hiába jelent meg a mûanyag új 
– környezetbarát – nemzedéke a Kartell,  
a Moroso vagy a Magis kínálatában. Hiá-
ba dolgozik reciklikus anyagokból Philippe 
Starck. Hiába hirdetett zöld programot  
a Riva vagy a Team 7. Szép jelszó csupán 
a környezettudatos magatartás és a fenn-
tartható fejlõdés. A természeti erõforrások 
végességének erõsödõ tudata, és a szelle-
mi erõforrások érezhetõ megcsappanása 
egyelõre nem termelt ki olyan világképet, 
amelyre a jövendõ design majdani mûvelõi 
alapozhatnák tevékenységüket.

Egyelõre csak látomásokkal rendelke-
zünk. A jövõt – öntudatlanul bár – legfel-
jebb alkalmi kísérletek firtatják. Történe-
tesen ez utóbbiakra hívja fel a figyelmet  

a kölni iparmûvészeti múzeumnak a vásár-
ra idõzített Isn’t it romantic? (Hát nem roman-
tikus?) címû, tanulságos kiállítása, amelynek 
az alcím (Kortárs design – költészet és pro-
vokáció határán) egyszersmind értelmezé-
sét is adja. Az itt szereplõ tárgyak ugyanis 
ma még szabályt erõsítõ kivételek. Legyen 
szó Starck esernyõvel kombinált csillár- 
járól, a két Bouroullec fivér bumfordi fa-
madaráról, vagy Patricia Urquiola színes  
drótból font kerti bútoráról – a világcégek 
standjain annak idején talán csak bizarr-
nak hatottak a giccs, a kommersz, a közhely 
eszköztárából is merítõ karakterükkel. Itt és 
most azonban kevésbé ismert (fiatalabb és 
más közegben tevékenykedõ) alkotótársaik 
munkáival érzelmes hangulatú enteriõrökbe 
szervezõdnek, amelyek hol a shakerek puri-
tán életformájára, hol a lomtalanítás öko-
nomikus esztétikájára emlékeztetnek. Arra  
intve bennünket, hogy a mindennapokat más 
– a játékosságot, a nosztalgiát, az esen- 
dõséget, a távlatosságot is magában fog-
laló – értékrend jellemzi, mint amivel a ter- 
vezõintézetek elsõsorban a mûszaki/gaz-
dasági paraméterekre figyelõ laboratóriu-
mában számolnak. Ha a közelmúlt sereg-
szemléin mindenekelõtt Starck volt az, aki 
– többek között a Lajosok korának stílus-
parafrázisaival – figyelmeztetett az em- 
beri lélek sajátos természetére, a mostani  

vásár fõszereplõjeként Erwan és Ronan 
Bouroullec szembesít bennünket aktivitásra 
ösztönzõ munkáival a mindnyájukban jelen 
levõ alkotószellemre. Arra az ösztönös igé-
nyünkre, sõt képességünkre apellálva, hogy 
az ember a lakókörnyezetét igényei és el-
képzelései szerint mindig is maga formálta.  
A kreatív iparnak, amelyben a tervezés ge- 
neráló-katalizáló tényezõként mintegy ki- 
teljesedik, tisztában kell lennie tehát azzal, 
hogy az ember nem lehet meg költészet nél-
kül. Ez a záloga ugyanakkor a designter- 
mékeket elõállító high-tech jövõjének is.

„Az elemzés a Budapesti Kommunikációs  
és Üzleti Fõiskolán európai uniós támo-
gatással megvalósuló kutatótevékeny-
ségnek az eredménye (pályázati azonosító: 
TÁMOP-4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0050  
VIADUKT).”

Lásd még: 
OCTOGON 
1999/1., 
2000/1., 
2001/1., 
2002/1., 
2006/1., 
2007/1., 
2008/1., 
2009/1.,
2012/1.

MOBIL A PÁRNÁBAN

A Bruno Fattorini & Partners által jegy-
zett Hara szófa éppen olyan, mint az MDF 
Italia legtöbb kárpitozott bútora: egzakt és 
elegáns konstrukció. Ami benne különle-
ges: az egy apróság. A párna, s azon is az  
a gomblyukszerûen kialakított, annál kicsit 
nagyobb nyílás, amelyben praktikus helye 
van a mindig nálunk levõ mobiltelefonnak.
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ASZTALNYITÁS

Két éve mutatkozott be Tokujin Yoshioka csi-
szolt gyémánt hatását keltõ, és ezért Látha-
tatlan névre keresztelt, átlátszó mûanyag  
székével. Ehhez most harmonikus összhatást 
keltõ, és ugyancsak tiszta mértani alakzatok-
ból álló asztalokat is tervezett a Kartell szá-
mára.

PEPITA KÖNTÖSBEN

A Mademoiselle nevezetes darabja Philippe Starck Kartell-kollekció-
jának. Korábbi változatainak esztétikumát az áttetszõ plasztik szí-
neinek festõien lazúros játéka adta. Most fekete-fehér mintás szö-
vetbe öltöztetve, és a lábakat megfeketítve az eredetitõl gyökeresen 
különbözõ hangulatot áraszt.
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NEOBAUHAUS

Ferdinand Kramer csak néhány hónapot töl-
tött a Bauhausban, de az intézmény szigo-
rúan funkcionalista szellemiségéhez egy  
életen át hû maradt. Épületek mellett búto-
rokat is tervezett már a húszas években, s 
ezeket az e15 stúdió most újra gyártásba 
vette. A képen látható darabok azonban  
az ötvenes évek két kisasztalkájának rep-
likái.



TEKEREDIK AZ ASZTAL

A Ligne Roset rendszeresen foglalkoztat  
pályakezdõ tervezõket. Ilyen Philippine 
Lemaire is, aki – igazolva a cég stratégiáját 
– ritka ötletes konstrukcióval állt elõ. Négy 
kerek asztallapot kapcsolt úgy egymáshoz, 
hogy tengelyük mentén forgatva kígyóként 
tekergõ – alakítható – bútort alkotnak.

LÁGY ÖLÉN

Hullám formájával dombhajlatot idéz  
az UNStudio tervezte szófa, amely nevé-
vel (Seating Stones) ellentétben lágyan puha 
idomaival tûnik ki a Walter Knoll zömében 
szigorú architektúrát mutató termékei közül. 
Színeivel két gerezdre osztva még erõsebb 
hangsúlyt kap a bútor organikus jellege.

SZÍNES MOZGÁS

Az MDF Italia bútorai mindig fehérek.  
A Neuland Industriedesign tervezte Inmotion 
(Mozgásban) szekrénycsalád azonban sza-
bályt erõsítõ kivétel: a fehér elemek kö- 
zött egy-egy nyitott rekesz színt kapott.  
Ez az elmozdulás olykor valóságos is:  
a sarokban elhelyezett polcok tengelyük  
körül forogva plasztikával gazdagítják  
a felületet.

PSZEUDOFORGÁCS

A japán design minimalista vonulatának képviselõje a Nendo (Oki 
Sato). A Conde House gyártotta karosszéke azért kapta a Splinter 
(Forgács/Hasítás) nevet, mivel a tömören hajlított fa több helyen  
kettéválik. Valójában épp a fordítottjáról – az elemek rafinált össze-
kapcsolásáról – van szó, ami bennünk elágazó fa képzetét kelti.



HASÁB RUSZTIKUSAN

A TEAM 7 bútorai tömörfából készülnek.  
Esztétikumukat az anyag szépsége, illetve 
a megmunkálás minõsége adja. Sebastian 
Desch tudatosan rusztikusra tervezte a toló- 
ajtó felületét, ily módon a szabályos fekvõ 
hasáb alakú tálalónak a fa természetes-
ségét idézõ sprõd faktúra az egyetlen 
díszítõeleme.
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EGYENSÚLYOZÓ TÜKÖR

Falidísz is egyben ez a Vanity Shelf névre  
keresztelt együttes. Az akasztón átvetett 
bõrszíj egyik végén tükör, a másikon egy 
piperés doboz egyensúlyozza ki egymást.  
A különleges tárgyat a két szingapúri, egy 
spanyol és egy argentin alkotóból álló 
Outofstock team tervezte a Ligne Roset  
számára.

ISMÉT WINDSOR

Az angolszász otthonok egyik leggyakoribb berendezési tárgya  
az úgynevezett Windsor-szék, amelynek konstrukciója a 18. szá-
zadban alakult ki. Számos változata létezik. A Thonet és több  
modern mester (pl. Kaesz Gyula) után a Kartellnek Patricia Urquiola 
formálta meg termopolimerbõl.

BARCELONA PAD

Nem akármilyen kihívást jelentett Konstantin  
Grcic számára, hogy a Barcelona Design 
számára repülõtéri padot tervezzen alu-
míniumból. Akarva, nem akarva a nagy 
elõd, Mies van der Rohe hasonlóképp ollós 
szerkezetû fémbútorával kellett felvennie  
a versenyt. Tehetségének egyértelmû bi- 
zonyítéka ez a jól funkcionáló, látványos 
darab.



CSOKOLÁDÉS BÕR

Martin Ballendat egyéni módon formálja  
meg székeit, így azokra azonnal rá lehet 
ismerni. Az Up azonban nem csupán karak-
teres, hanem egyszersmind kényelmes  
konstrukció is. Ezért a Tonon idén egy új  
színnel – a csokoládébarnával – gazda-
gította a fém- vagy falábakon álló soroza-
tot, amelynek darabjain a fémvázra széles 
bõrsál tekeredik.
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FELHÕ A FALON

Ronan és Erwan Bouroullec saját céget alapított Kvadrat néven, ez 
gyártja a testvérpár által kifejlesztett Felhõ felületburkoló rendszert is.  
A tizenegy színben készülõ, háromdimenziós mûanyag elemek  
egymáshoz pattintásával a mindenkori adottságokhoz térben és szín-
világban is igazodó dekorációt lehet kialakítani.

CSÛRÉS-CSAVARÁS

Martin Ballendat látszólag nagyon egyszerû 
ötlettel élt a Kis Perillo szék kapcsán. Vett  
egy széles bõrszalagot, és azt úgy tekerte-
nyomkodta, hogy ülõlap, háttámla és kar-
fa is lett belõle. Megvalósításához azonban 
szükség volt a Dauphin Home technológiai  
bravúrjára is, így lett belõle használható  
és gyártásra alkalmas bútor.


