random
Magyar tárgy
A Palmetta Design és Textilmûvészeti Galéria, Budapesten, május 3-ig megtekinthetõ
kiállításával azon tehetséges és kreatív formatervezõkre fókuszál, akik számos hazai
és nemzetközi fórumon bizonyították, hogy
tárgyaik élenjáróak és alapjai lehetnének
a szellemi értékekre és kreativitásra épülõ iparosodásnak. A designtárlat egyben
fórum is, ahol egymásra találhat felhasználó és tervezõ.
Résztvevõ designerek: Anagraphic (Farkas
Anna, Batisz Miklós) / Arhitecture uncomfortable WORKSHOP / Artica (Gyimóthy György)
/ Atelierarchitects (Kiss-Gál Gergely) /
Cocodice (Nagy Richárd Márk) / Codolagni
(Kodolányi Gábor) / Design Studio Mika&Heni
/ Herdsman (Gulyás Péter) / PAISPANNI (Pais
Panni) / Paq Chair (Csire Géza) / Plümo (Pongrác Farkas) / Tervhivatal (Lakos Dániel) / TO.P
(Toronyi Péter) / Woody (Kiss Zsombor).
www.octogon.hu

Buldózerre fel!
1987-ben indult útjára a Diotoys, magyar
családi manufaktúra, amelynek alapítói természetes anyagból, jellemzõen cseresznyefából készítenek minõségi, kézbe simuló
gyerekjátékokat. A hagyományos – s talán ismertebb – állatfigurák mellett, például zenedobozokat, valamint összetett mechanikájú
guruló-pörgõ-billenõ stb. jármûjátékokat is készítenek, köztük szokatlan mód buldózereket, billencseket, sõt, „áramszedõs” villamost
is találunk (lásd még a diotoys.com-on). Hovatovább még olyan mesés-festõi repülõszerkezeteket, melyek formai forrásvidékét
valahol Leonardo rajzai vagy Kondor Béla
repülõgép-modellei között kereshetjük.
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Folyt.köv.
Folytatódik a Vitsoe Rams-programja, melyet a kortárs design doyenje, Dieter Rams
80. születésnapja alkalmából, 2012-ben indított útjára a cég. A tervezõ klasszikus bútorkollekcióit újrázó program elsõi, avagy
a tavaly debütáló 620 Chair Programme,
valamint a 606 Universal Shelving System
után márciusban kerül forgalomba (csupán
a Vitsoe honlapjáról lehet majd megrendelni) az üvegszálas poliészterbõl való 621
Side Table, mely egybetolható kisasztalcsalád eredetiét Rams 1962-ben tervezte.
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TUkön ül
„Egy napsütéses reggelen miközben átsétáltam az osztálytermen új szépséget pillantottam meg: egy tûkkel tûzdelt tûpárnát.
Ez volt számomra az elsõ benyomás. Azt
mondtam magamnak rögvest, hogy ebbõl,
ezzel dolgozni kell.” – Emlékszik vissza
aha-élményére Fogarasi Demeter , a MOME
végzõs bútortervezõ (MA) szakos hallgatója a Pinsofa 1 néven futó szófa születésével
kapcsolatban. A nemzetközi szájtok által
már üdvözölt hallgatói munka jelenleg még
csupán bútorkoncepció, melynek prototípusa a Royal Danish Academy of Fine Arts/
The School of Design futó „The New Textile
Furniture” projektje keretében készült el –
a jelenleg Erasmus-ösztöndíjjal Koppenhágában tartózkodó alkotó saját kezétõl, ott,
a messzi Dániában.
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Találkozások2
Fiatal cseh, lengyel, szlovák és magyar ékszertervezõk munkáiból nyílik kiállítás az
Eventuell Galériában. Második alkalommal
rendezi meg a galéria, a Visegrad Fund támogatásával a fiatal ékszertervezõk találkozóját, kiállítását és prezentációját. Május
15-én, 19 órakor Petra Arbetova (AFAD, Pozsony), Jessika Hoffmeister (AAAD, Prága),
Joanna Wawrzynczak (Képzõmûvészeti Egyetem, Varsó) és Fazekas Veronika (MOME,
Budapest) prezentációt tartanak a munkáikról
és egyetemeikrõl, majd a Góbi Rita Társulat
táncosai egy táncetüddel elevenítik meg az
ékszereket. A tárlat megtekinthetõ május 13.
és 17. között. További részletekrõl a galéria
www.eventuell.hu honlapján tájékozódhatnak.
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Hommage à Zeisel
Az idei frankfurti Abientén mutatták be,
majd rögvest Golden A’ Design Awarddal jutalmazták a kínai-skandináv gyökerû, hawaii
születésû, jelenleg Barcelónában élõ Maia
Ming Fong formatervezõ teáskészletét, az
EVA-t. Az anyagában hófehér (fémfestett részekkel hangsúlyozott), illetve feketemázas
teáskészlet formailag sajátos ötvözete a keleti és nyugati kultúrának. Mindenezen fölül,
mint azt az alak és terméknév egyaránt sugallja, a készlet Zeisel Éva/Eva Zeisel mûvészete elõtti tiszteletadás.
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