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Szöveg: 
Vadas József

Nem csak kölni tanulságok 

(amilyen a rozsdabarna, a tört kék, zöld, lila 
és a pasztellesre hangolt rózsaszín) nagy 
arányában, hanem az anyagválasztásban 
is. A korábbinál jóval kevesebb a látványos 
mûanyag. Egyáltalán a kísérleti darab.  
A kényelem lett az egyik legfontosabb szem-
pont. A komfortosság, amely nem feltétlenül 
jelent jólétet is egyúttal. (Sok országban ettõl 
még nagyon messze vagyunk.) A székek 
helyén mind több a kárpitozott bútor. A pár-
nákból formált ülõgarnitúra, amelynek jel-
lemzésére a nyugati országokban korábban 
gyakran használt kifejezéssel Landschaftot 
vagy landscape -et mondanék – már csak 
azért is, mert alacsony lábakon állnak vagy 
közvetlenül a földre kerülnek. A közös csalá-
di együttlét olyan új bázisát alkotják, amely-
ben egyúttal ki-ki a maga szeparált idõ-
töltésének is hódolhat. 

Németország bútornagyhatalom. Nem is 
annyira a gyártásban (habár az sem jelen-
téktelen), mint inkább a fogyasztás és – 
amirõl ritkábban beszélünk – az import 
jóvoltából. Minden polgár évente átlagosan 
majdnem négyszáz eurót költ bútorra, továb-
bi száz-százötvenet különféle egyéb beren-
dezési- és dísztárgyakra. Hogy ezt a számot 
értékelni lehessen, említsük meg: kétszáz 
körüli vásárlásával még Amerika is jócskán 
hátrább kullog. A világátlag félszáz euró 
körül van, a rohamléptékkel gyarapodó 
Kínában ez az összeg alig éri el a húszat. 
Annak ellenére is, hogy a lakberendezés az 
egész világon fejlõdõ iparág: a bútorgyár-
tás volumene a földkerekségen az elmúlt tíz 
év alatt megduplázódott.

A globális gazdasági és társadalmi folya-
matok ismeretében ez az elképesztõ dinami-
ka folytatódni fog a jövõben is. Gondoljunk 
csak az ázsiai kistigrisek életszínvonalban is 
kimutatható teljesítményeire, az emberiség 
létszámának és a fejlett világban az átlag-
életkor emelkedésére, továbbá a munkavég-
zés struktúrájában már ma érzékelhetõ válto-
zásokra, amelyek merõben új szerepet és 
abból következõ jelleget adnak a lakásnak. 
A trenden a kisebb-nagyobb válságok legfel-
jebb átmenetileg és csupán helyi szinten 
érzékelhetõk. (Mi történetesen a szomo- 
rú kivételek közé tartozunk.) A design jelen-
tõsége a fentiekbõl adódóan nemhogy csök-
kenne, egyre nõ. Más kérdés ugyanakkor, 

hogy – épp e nagy folyamatok meghatározó 
voltából törvényszerûen adódóan – esztétikai-
mûvészeti vonatkozások mögött merõben új 
természetû követelmények jelentkeznek.

Ennek a paradigmaváltásnak az elõjeleivel 
már az idei kölni bútorvásáron is találkozha-
tunk. Nem az a kérdés tehát, hogy most  
a posztmodern melyik irányzata vagy értel-
mezése domináns: a minimál, a metaforikus, 
a high-tech. Vizsgálhatjuk, hogy az ötvenes-
hatvanas évtized felszabadult életérzését 
megújító retró vagy a két háború közötti klasz-
szikusok világmegváltó ambícióit felelevenítõ 
replikakultusz-e a jellemzõ. De nem sokra 
megyünk vele. Azokra a tudatosan vállalt 
törekvésekre vagy munkákban felvetett kísér-
letekre kell felfigyelnünk, amelyek a jelen kihí-
vásaira reagálnak. Csak a legfontosabbak 
közül említek néhányat. Az egyéni igények-
hez való differenciált igazodás képessége, 
az anyagválasztásban és a technológiában 
érvényesülõ környezettudatosság, a nagy 
dichotómiák (munka és pihenés, munkanél-
küliség és technikai fejlõdés, helyi adottsá- 
gok és globális igények/követelmények stb.)  
távlatos kezelésére való érzékenység.

Jelszavakban-jelmondatokban nincs hiány. 
Ki „friss” szemmel „közelít a jövõhöz”, ki „új 
perspektívát” hirdet, megint más „lelkiisme-
retes munkát” vagy „élhetõ” berendezést 
szavatol. Látjuk ennek a konzekvenciáit is. 
Az attraktív megoldások visszaszorulóban. 
Az ebben erõs cégek (Edra, Zanotta, Kar-
tell) talán kivárnak, mert Kölnben hiába is 
kerestük õket. A váltás nem csupán a ko- 
loriton érzõdik: a szürke és a földszínek  

KOMFORTOS TÖRDELÉS

A patinás De Sede friss szemléletû tervezõk 
foglalkoztatásával igyekszik megújítani arcu-
latát. Ennek jele a Werner Aisslinger alkot-
ta forgószék, amelynek vonzerejét a nagyvo-
nalúan egységes háttámla és a kubisztikusan 
tördelt belsõ kontrasztja adja.
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PUFF NEKI

A Walter Knoll cég terméke és az EOOS 
osztrák designercsoport (Martin Bergmann, 
Gernot Bohmann and Harald Gründl) mun-
kája az Isanka bõr tárolópuff, amelyre  
ülni is lehet, ha pedig üveglapot teszünk 
rá, asztalként szolgál.

MULTIKULTI

Ezt a kecses bárszéket a dán Michel Poulsen  
tervezte a japán Condé House számára. Lát-
ványos szintézise két nagyon különbözõ  
kultúra – a skandináv design és a keleti 
famûvesség – egymás erényeit érvényesítõ 
találkozásának.

A státusszimbólumnak is tekinthetõ reprezen-
tatív berendezések helyét ezek a jobbára 
könnyen és változatosan alakítható együtte-
sek foglalják el, amelyek tervezésében egy új 
nemzedék jár élen. Nem kis részben északi 
(skandináv, angol, német, francia) alkotók 
révén. Jelképesnek is tekinthetõ, hogy  
az egyik legnevesebb szaklap, az A&W 
(Architektur und Wohnen) idén a pályakez-
dõként angol mûhelyekben (Ron Arad, Jasper 
Morrison) is megfordult német Werner 
Aisslengert választotta az év designerének, 
aki – nem lehet puszta véletlen – a mi váloga-
tásunkban is többször felbukkan. Az elisme-
réshez kapcsolódva tanulságos kiállítást  
rendeztek ökológiai szempontokra fogékony 
és a korszerû életforma nomád változatát 
szolgáló életmûvébõl.

(Az elemzés a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Fõiskolán  európai uniós támogatással 
megvalósuló kutatótevékenységnek az eredmé-
nye /pályázati azonosító: TÁMOP-4.2.2/A-
11/1/KONV-2012-0050 VIADUKT/).

BÁRSONYOS SZÉK

A lámpáiról nevezetes holland designer, 
Bertjan Pot széke – még ezen a fekete-fehér 
fotón is érzékelhetõ – selymes felületének 
óarany faktúrájával szinte elkápráztatja 
szemlélõjét. Az Arco gyártja.
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LÉCJÁTÉK

A natúr fa változatos szépségét hangsúlyozó bútoraival Szikszai 
László és cége, a Sixay már másodszor állított ki önálló standon 
Kölnben. Komoly elismerés, hogy itt látható szekrénykéjét beválogat-
ták a vásár legnívósabb darabjai közé. 

ITT A PIROS, HOL A SÁRGA

Az MDF korábban fehér termékeirõl volt nevezetes, amelyeken 
tavaly már megjelent egy-egy szín. A Fattorini, Rizzini és partnerei 
által alkotott Minima könyvespolc esztétikumát a rendszer harmoni-
kus tömege mellett a kolorit játéka szolgáltatja.

POÉTIKUS MÉRTAN

Ez a minimalista szellemiségû Agape fürdõszobai mosdó felújítás: 
az olasz design klasszikus korszakának egyik nemzetközi tekintélyû 
nagy alakja, Angelo Mangiarotti tervezte még a hetvenes évek-
ben. A kúpos lábazaton elhelyezkedõ hengeres medence gombát 
formál, amelynek karakteres sziluettjét a szabályos derékszöget 
alkotó csap hangsúlyozza.

STARCK VILÁGA

Philippe Starck kihívóan provokatív nevet adott ülõgarnitúrájának, amikor My World -re 
keresztelte. A Cassina termékeként a külsõ és a belsõ világ, az otthon és a munka kívána-
tos ozmózisát kívánja szolgálni a bútor nyitott mûként történõ értelmezésével.
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FÖLDKÖZELBEN

A Rolf Benz cég elsõsorban igényes techno-
lógiájú bútorairól nevezetes, a designban 
játszott szerepe nem jelentõs. Most azonban 
egy merész – az ülõgarnitúra és az ágy 
szimbiózisában fogant fiatalos – újdonság-
gal lepte meg közönségét.

MOBIL TÁMLA

A Ligne Roset fiatalosan lezser bútorainak 
sorát gyarapítja Christian Werner Prado 
ágya. A szabálytalan piramis alakú háttám-
la, amely belsõ fémvázának köszönhetõen 
önállóan is megáll, bárhol szabadon el- 
helyezhetõ a heverõn.

ARISZTOKRATIKUSAN

Ugyancsak a Walter Knoll újdonsága a Foster-fotel. Elõkép híján is egyértelmûen konzervatív 
formájával éppen olyan magabiztosan önmagába záródó arisztokratikus darab, mint ami-
lyen tervezõjeként a nevét adó, méltán nagyhírû építésziroda. 

EGY EGYENLÕ KETTÕVEL

Jean Nouvel úgy tervezte meg ezt a két kis asztalt, hogy az egyiket 
a másik alól elõhúzva és akár felmagasítva egyetlen nagy asztalt 
lehessen belõlük formálni. Játékos neve ellenére a Cassina termékét 
21. századi high-tech élteti.

ÚJ CSALÁDTAGOK

Tavaly Milánóban a Moroso anyagában 
már láthattuk Konstantin Grcic csõvázzal 
kombinált párnás karosszékét, amelyhez 
mostanra újabb darabok készültek: egy-egy 
ülõke, fotel és pihenõágy révén bõvült a szó 
szoros értelmében színes termékcsalád.
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KENDERESEN

Nem véletlenül kapta Werner Aisslinger finom faktúrájú, könnyû és 
strapabíró széke a Hemp nevet, merthogy háromnegyed részben 
kenderbõl készült. Nem csupán az anyaga természetes, hanem egy 
német vegyi üzem által kifejlesztett ökotechológiája is példamutató.

KÉTSZEMÉLYES KÁD

A több évtizedes múlttal rendezõ brazil stúdió, az MK27 két munkatár-
sa, Marcio Kogan és Mariana Ruzante tervezte ezt a hajlított falemez-
zel burkolt, belül szilárd anyagból készült kádat az Agape számára. 
Organikus formája nem öncélú, két személy számára szolgál élvezetes, 
közös és ugyanakkor zavartalan fürdõzésre.

KERÍTÉSNEK DÕLVE

Spárgából font háttámláival kerítést asszoci-
ál és ilyen módon eszményien kültéri jelleget 
mutat ez az ülõgarnitúra, amelyet Partricia 
Urquiola tervezett Ravel néven a B&B Italia 
megbízásából. 

FIATALOS RÁNCOK

A Wittmann megújulásának szándékáról tanúskodik a dúsan redõzött 
Oyster fotel, amely a dán Jörg Boner tehetségét dicséri. Tengeri kagy-
lókra emlékeztetõ organikus formavilágát harmonikusan szolgálja  
a fényes és nemes anyag.
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CSÕASZTAL

A frankenbergi Thonet számára élõ hagyomány a húszas években szü-
letett csõbútor. Ebben a szellemben, de már mai igényekre reflektálva 
született ez a légies vonalú íróasztal a Randolf Schott vezette Thonet 
Design Team közremûködésével.

ELLENTÉTEK VONZÁSA

Piero Lissoni szabályosan szögletes korpuszaihoz, a szekrények szigorú 
geometriáját oldandó alkotta meg Franceso Rota ezt a Cloud névre hall-
gató, színes és laza ülõgarnitúrát a Lema számára.

SZABAD FÜRDÕ

A mai életforma és technológia szülötte  
a DuPont™ Corian®  kádat, mosdót, zuhany-
zót és pipereszekrénykét magában foglaló 
termékcsaládja. A Modern nomádok ter-
vezõje a Grohe designért felelõs alelnöke, 
Paul Flowers. A tölgyfa lábakon álló, könnyen 
gondozható, fehér és fekete darabok – nevük-
höz híven – immár faltól függetlenül, bárhol 
elhelyezhetõk a lakásban.




