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KKK

KOCKOLÓGIA HA Margitsziget és Művészsétány, 
akkor el-eltűnő mellszobrok, 
köztük az Izsó Miklóst ábrázo-

ló (szobrász: Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1972) 
és Beck Ö. Fülöp önportréja (1997 / eredetileg: 
1973); az említett alkotások nem kerültek elő, 
jó ideje nem pótolták azokat. Aki eddig nem hal-
lott Dóczy Balázs KOCKAműhelyéről, a legutób-
bi margitszigeti akciója után biztosan megjegy-
zi az alkotó és műhelye nevét. Ő az, aki a fent 
említett két ellopott alkotást az eredetiekkel 
megegyező méretekben megépítette LEGO®-
ból. A Young & Rubicam Budapest reklámügy-
nökség ötlete alapján és a LEGO Store Buda-
pest megbízásából 2014 végére, közel egy 
hónap tervezéssel és építéssel készült el a két 
üreges szobor. 3D-s programmal tervezték 
meg, majd rétegről rétegre, alapkockákból és 
lapos elemekből építették fel a büsztöket.  Beck 
Ö. Fülöp szobrának tervezéséhez használni tud-
ták a szobor Gödön található kő másolatát, Izsó 
Miklóséhoz csak fényképek álltak rendelkezés-
re, ezért élő modellt is alkalmaztak. Az elké-
szült Izsó LEGO® szobor ezért nem pontos mása 
az eredetinek, viszont a művészt hasonló test-
helyzetben, alkotás közben ábrázolja. Előbbi-
hez, mely közel 13 kg, úgy 8 ezer darab építő-
kockát használtak fel, utóbbi, a maga 28 kg-jával 
megközelítőleg 11 ezer elemet tartalmaz. 

(MSz)

NAGY KÖNYV, NAGY DOBÁS

Bojár Iván András, Darabos 
György: Nagy Káli Könyv. IVON Kft., 

Budapest, 2014, 468 old.

A főszerkesztőnek „benyalni” természe-
tesen sokféleképpen lehet, de az viszony- 
lag kockázatmentes, amikor vitatha-

tatlan teljesítményről van szó. Először csak 
hírből hallottam a készülő Káli Könyvről - akkor 
jó melónak és egy reprezentálós „kellemest  
a hasznossal” típusú vállalkozásnak tűnt  
annak minden dekadens bájával. Aztán ami-
kor először nyugodtan átlapozhattam ezt  
a brutális, súlyos testi sértésekre is alkalmas  
könyvtárgyat, új érzés megjelenését kellett 
érzékelnem: az irigységét. Igen, irigykedni 

kezdtem a szerzőkre, hogy ez az ötlet nem 
nekem jutott eszembe, hogy ez a mersz nem 
engem ragadhatott el így. 

Nagy Káli Könyv címmel jelent meg a szöve-
get jegyző Bojár Iván András és a fotós Dara-
bos György óriásalbuma a Káli-medencéről és 
harminc odakötődő személy, pár, család tör-
ténetéről. (A szerkesztő Osváth Sarolta, a kiadó 
pedig az IVON Kiadó volt.) 

A Balaton-felvidéket, pontosabban a Káli-
medencét állítólag mindenki ismeri. De nem 
így. Mert a könyvnek nemcsak azt sikerült  

bebizonyítania, hogy nekünk is van Provence-
unk, meg Toszkánánk, de azt is, hogy ez nem 
kis Provence vagy kis Toszkána. A Káli-meden-
ce Magyarországon van, de a könyv ábrázola-
tában egy jobbfajta Magyarországon, ahol  
a történelem ilyen-olyan véletlenjeinek, hol 
csak több száz lelkes és kreatív magyarnak 
köszönhetően a tájon valami olyasmi virágzott 
ki, amit más vidékeken nem érezni ennyire 
töményen. Itt még a politikai ellentétek is kicsit 
másnak tűnnek, mintha azt is felülírná az a faj-
ta életminőség, ami a törzsökösök és a „bebí-
rók”, az ide került művészek és más városiak 
együttéléséből, az átalakított, felújított öreg 
házak körül született.

Kilenc év munkájából egy több mint négykilós, 
majdnem ötszáz oldalas album állt össze.Szív-
dobogtató, amit a Káli-medence nagytotáljaival 
illetve a tájékok, dombok, házak, mezők apró 
részleteivel megmutat, mert úgy tűnik, mindezt 
így, még nem láttuk vagy nem láttuk meg. 

Szóval varázslás történt: a Káli-medence  
külső és belső szépségeivel újra a vágy titok-
zatos tárgya lett, mert a Nagy Könyv lapozga-
tója, olvasója először csak felvillanyozódik, 
majd gyors mehetnékje is támad. Igen, arra 
délre, délnyugatra. (Torma Tamás)

www.octogon.hu

Fotók: Young & Rubicam Budapest
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MONCA Details

A kvalitásos teríték alapeszközeinek és kiegészítőinek beszerzése még mindig problémát jelent  

Magyarországon, így fontosnak érezzük, hogy hírt adjunk olyan vállalkozásról, mely a minőséget tartja szem 

előtt. Az Andrássy úti bemutatóteremmel és webshoppal (www.moncadetails.com) egyaránt bíró  

MONCA Details kínálata ezt a hiányt igyekszik pótolni, vagyis Európa vezető porcelán-, üveg- és ezüstáru 

márkáit képviseli. Hiszen, idézve Zavadszky Mónikát, a cégalapítót: “Az Élet tele van szépséggel. Szépséggel, 

mely belőlünk, illetve a minket körülvevő tárgyakból árad. Mi a MONCA-nál az utóbbit vagyunk hivatottak 

biztosítani”. A kínálatban szerepel gyűjtőnévvel egy ún. MONCA Casual vonal is,  

ami alacsonyabb áron kínál igényes kellékeket. (HE) 

Karl Lagerfeld mindig ké-
pes meglepni rajongóit 

(tervezett már plüssmac-
kót is). Együttműködései-

ben is a legjobbat 
igyekszik mindig 

megtalálni, így állt össze 
egy svéd klasszikussal, 

az 1898-ban alapított 
üveg/kristályüveg gyártó 

Orrefors céggel. 
„Kettejük” munkájának 

végeredménye az 
Orrefors by Karl Lagerfeld 

kristályüvegből készült 
pohárkészlet

Személyes kedvencem Anna Torfs belga 
származású üvegművész, aki ezzel  

a páratlan anyaggal – természetesen – 
Csehországban esett szerelembe 

valamikor a 2000 évek elején. Azóta 
számos gyönyörű kollekciót készített, 
éteri fújt és vágott-üveg kollekciókat.  

A képen látható éppen az Objects 
sorozat egyik kristályüveg darabja, 
melyet részben platinával színezett

A lovak szerelmeseinek tökéletes ajándék 
lehet egy pár, de akár csak egyetlen darab is 

ebből a szalvétagyűrűből 

Rozsdamentes acél és ónötvözet alkotja 
ezt a különleges eszközt, ami egyetlen 
gourmand háztartásából sem 
hiányozhat, avagy ne húzzuk, hanem 
pezsgőszablyával (öpener) bontsunk 
pezsgőt!

Nem csak 
terítéket 

kínál a MONCA 
Details! Építészet és 

játék fonódnak össze az 
Arca sakk-készlet esetében. 

Minden bábu egyedi, kézzel készült, 
anyagában szaru és palládium; a 

sakktábla tükröződő, lakkfelületű. A bábukat 
sorba állítva, mintha egy modern metropolisz 

magasházainak, felhőkarcolóinak sorát látnánk  
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MAGYAR DESIGN AZ ENSZ-BEN
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Limitált szériás városi kerékpárt tervezett 
és fejleszt Kiss Zsombor. A KZS cycle  
egyedi megoldásai által kiemelkedik a mű-

fajában az utóbbi években született hazai pél-
dák közül. A nyeregváz-cső elhagyása, a váz 
szögletes keresztmetszete, az első villa kiala-
kítása - mely markolatszerűen kapcsolódik az 
első agyhoz és a kormányhoz - a nyereg, az egye-
nes fa kormány- és a pedálforma, mely követi  
a váz karakterét, mind az egyediség fokmérői. 
Külön érdekesség, a vázél UV (vagy foszfor)- fes-
tett felületkezelése, ami a közlekedésbiztonsá-
got szolgálja, a tervező a későbbiekben az első 
agyba speciális agydinamó elhelyezését terve-
zi, ami dokkolóval összekapcsolva okostelefonok 
töltését is lehetővé teszi tekerés közben. HE
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Gottlieb Réka, öltözék- és kiegészítő-tervező aktív alkotói időszakát éli. A hüllők pikkelyes 
bőrének inspirációjára épülő egyéni anyagkísérleteivel tavaly diplomázott a BKF/AMI kéz-
műves szakán, öltözékeit, egészen március 1-ig a győri Csikóca MMK-ban tekinthetik az 

érdeklődők. Januárban pedig a FISE Fresh FIShEs 7.1-en láthattuk horgolt technikájú kiegészítőit. 
Utóbbiakról, miként a lágy és merevebb anyagok kombinációjával létrehozott, hófehér, flexibilis 
öltözékeiről (STRUC TRICK), Futuro címmel remek fotósorozat is született. Készítője Győrfi Viktória, 
aki részben ezzel a sorozattal, idén diplomázik Kaposvárott, a KEF-en. (Fotó: Győrfi Viktória; ruha 
és kiegészítő: Gottlieb Réka; stylist: Török Zsófia; fotóasszisztens: Kovács Györgyi; smink: Kovács 
Viktória; haj: Czinege Donát; modell: Fejes Fruzsina.) MSz

Nagy megtiszteltetés érte a magyar design két ismert márkájá- 
nak tervezőit, ugyanis a POSITION Kollektíva és a HANNABI  
(Rácz Anikó) bútoraival, tárgyaival rendezték be a bécsi ENSZ  

Székház egyik kávézóját. A bécsi Állandó ENSZ Képviselet felkérésére  
a Design Terminál meghívásos pályázat útján választotta ki az alkotó- 
kat, kiknek feladata a 2013 májusára felújított Székház elegáns épület-
részének bebútorozása volt. MSz

03 FELTŰNŐ JELENSÉG
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Designer kollekció a Velvet, amellyel komplett 
ünnepi terítéket alkothatunk. Stefanie Hering 
német tervező jegyzi a sorozatot, mely a máz 

nélküli fehér, ún. biszkvit porcelán és a mázbevo-
natú pompás házasításával készült

A szokványos üveg, kristályüveg vagy rozsdamentes acél pezsgővödör helyett, végre íme néhány 
SosSÖ, avagy színpompás ónötvözetű!

A hétköznapokban nagyon jó 
szolgálatot tesz az üveg-kőrisfa 
kombinációjú Lotta vaj/sajttartó (az 
ínyencek tudják, a jófajta sajtot és 
vajat nem szerencsés hűtőben 
tartani, csak hűvösön, innen/ezért 
tárolásuk ezen klasszikus módja). 
A MONCA Casual vonal terméke

Szuflékészítő tálkának 
tűnik első pillanatra, de 
nem az. Ugyanis az 
érdekes anyagtársítás-
sal (porcelán és 
szilikon) létrehozott 
Fluted Contrast 
kávé- vagy teacsésze-
sorozat a nagynevű 
Royal Copenhagen egyik 
újabb terméke; 
mindegyik a jól 
beazonosítható 
Copenhagen attribútum-
mal: a barázdákkal 
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05TWISTTŐL A GÉMESKÚTIG

Tavaly ősszel, november végi határidővel fiatal tehetségeket megszólító 
formatervezési pályázatot írt ki közösen a Caracalla Fürdőszoba Stúdió 
és a Hansgrohe Magyarország Kft. AXOR márkája. Felhívásuk témája  
a megvalósíthatóság határait feszegető, abszolút egyedi és formabon- 
tó zuhany- vagy csaptelep-tervek elkészítése volt, melyek megfelelnek  
a környezettudatos vízhasználatra való törekvés szempontjainak is. Janu-
ár végén a szakmait követően lezárult a nagy érdeklődés mellett lezajlott 
közönségszavazás is. Ismertté vált a sorrend, mely szerint, a szakmai 
zsűri – melynek tagjai között ott volt magazinunk vezető szerkesztője, 
Martinkó József is – Kovács Apor Twist című munkáját hozta ki I. helye-
zettként. A II. díjas Fekete Tamás lett Move, a III. díjas pedig Szűcs Bence 
XC néven futó konceptjével; a zsűri különdíjast is hirdetett Papp Gábor 
személyében, Gémeskút című munkájával. A közönségszavazás győzte-
se Szabó Bonifác lett, terve a Rain fantázianevet viseli. A február végén 
megrendezésre kerülő Caracalla Design Days rendezvényen a legkie-
melkedőbb alkotások tablóiból kiállítást is rendeznek. (MSz)

Az első díjas Kovács Apor (MOME) által  
elgondolt csaptelep, a Twist működése a vízhez és 
a fürdéshez egyaránt kapcsolódik: inspirációja, 
igen szellemesen, a vizes törölköző  
kicsavarásának gesztusa volt

A második helyezett  
Fekete Tamás (MOME)  
Move csaptelep-tervén egy 
mágnes-korong mozgatásával 
szabályozható a vízmennyiség

Papp Gábor (SZIE) zsűri különdíjas 
Gémeskútja érdekes kulturális átirat, 
melyben a csaptelep horizontális irányú  
mozgatásával a víz hőfokát  
szabályozhatja (mixelheti) a használója,  
a függőleges irányú mozgással  
pedig a vízkifolyást 

Bizonyára a megvilágítás, a tenyérbe simuló forma, az áttetszőség ejthette rabul  
a Szabó Bonifác (MOME) Rain zuhanyrózsájára szavazókat a közönségszavazásban;  
és lett 1003 szavazattal a győztes

Szűcs Bence (NYME) harmadik 
helyezett terve, ha egyszer 

megvalósul, akkor az infravörös 
érzékelős technológián alapul majd. 
A csap elágazása mentén, 90 foknál 

(innen a latin elnevezés XC) található 
a hőfokszabályozó és a kifolyócső, 
ezek mozgatásával működtethető  

a csaptelep

A Caracalla&AXOR formatervezési pályázat eredménye


