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Idén Űrkomp2 címen „fut majd” az az installáció, amihez a képen látható tavalyi 
Űrkompot (alkotói: Hegedüs Andrea, Sokorai Attila, Hermán Alíz) is felhasznál-

ják. Lomokból, fémből és egyéb hulladékokból készült, illetve fénnyel, 
mozgással és hangtechnikával egészül ki a kettesszámú. Összegségében egy 

komplex, több érzékre ható installáció ígérkezik!

Guilherme Leick egyenesen Brazíliából jött Budapestre 
(Erasmus-diákként). A 2014-es AOF pályázaton nyert Rainbow 
című művel. A 4 méter magas és 8 méter széles alkotás az 
ArtZone emblematikus installációja lett. 

A Wahorn Works ebben az évben két installációval is jelen 
van: A Bridge of Love az emberek, népek közötti kapcsolat 
lehetőségét szimbolizálja és valósítja meg a hat fészket 
összekapcsoló hídrendszerrel (ez a Sziget szimbóluma is 
egyben). A Wahorn Love Nest pedig már három év óta nyújt 
menedéket a fesztivál forgatagában megfáradt vagy egy kis 
személyes térre vágyó látogatóknak.
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Népi kultúránk szimbólumainak, ezen belül  
a kopjafák mustráinak vizsgálata során 
jutott el Kovács Apor bútortervező, ipari 

formatervező az ún. székely kereszt motívum-
mal való konstruálás gyakorlatáig: támla nélkü-
li székeket, alacsonyabbat és bárszék méterűt 
tervezett. A könnyed, hálószerű szerkezetű bútor 
ülőfelületén rajzolódik ki a kereszt, ami „haza-

Új technológiák és anyagok seregszemlé-
je lassan ötven éve a Chicagóban éven-
te megrendezett NeoCon kiállítás és 

vásár. Az idei, a Merchandise Mart Plazában 
megrendezett fairen (június 15-17.) egy kanadai 
bútorgyártó és forgalmazó cég, a Borgo® mutat-
ta be Flexre keresztelt irodai széksorozatát. Az 
ülőbútor érdekessége, hogy egynemű felsőré-
sze nem mérgező komponensekből felépített, 
új típusú polimerből készült, az anyag fizikai és 
kémiai tulajdonságainak köszönhetően tartós 
és jól bírja a gyűrődést – szó szerint is.

Büszke székely

szeretet jelkép, ezt akkor faragták bele a fába, 
ha az elhunyt büszke volt az Erdélyi származá-
sára. Ezt a szimbólumot megragadva terveztem 
a székem és ezért is hívják, »Büszke széknek« 
(...) Minden alkalommal, mikor ülünk ezen a szé-
ken a székely emberekre emlékezhetünk, és egy 
darabkát birtokolhatunk a székely tradícióból.” 
– írja ismerettőjében a tervező.
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Design ranDom
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Eperfa

Design, boom!
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Santiagóban született, de évek óta New Yorkban él és alkot Sebastian Errazuriz, 
művész, designer és aktivista. A fogyasztói kultúra, a háború, a szegény-
ség mind előkerülnek akcióiban, képzőművészeti tárgyú munkáiban, ám 

tervezőként, ezen belül kifejezetten bútorkészítőként az illúzió, a szobrászat és a 
tárgyalkotás határterületei izgatják. Az Explosion a barokk kortól gyakori trükkös 
kabinetek, mesterdarabok gondolatát viszi tovább. A lécekből, bonyolult sínrend-
szer által szét- és összerakható bútordarab egyúttal valóban egy robbantott kre-
dencre is emlékeztet (juhar, üveg, rozsdamentes acél; 74,30 x 142,24 x 40,48 cm).

Már kapható az Eperfa, a Dombon-a-tanya 
és a MOME+ inkubációs program közö-
sen fejlesztett játékkollekciója. Az új 

játékok ismerősek, hiszen hazai helyszínek, 
Magyarország flórája és faunája – a Balaton,  
a budai Hegyvidék és házai, növények, állatok 
stb. – lettek elmesélve játékokban, így a gyere-
kek könnyen megismerhetik a szűkebb és tá- 
gabb lakókörnyezetük épületeit, járműveit, álla-
tokat, növényeket, játszva tanulják meg, hogy 
mindenki felelősséggel tartozik a környezete 
iránt. Nagy Anna Nóra a játékokkal, Berán Eme-
se a textil kiegészítőkkel, Garbai Nóra a játé-
kokhoz írt versekkel idézi fel e helyszíneket.  
A program keretében a mentorok voltak: 
Branyiczki Imre és Koós Pál. Fajátékok:  
Kelemen Ákos, Kelemen Ákos, Sáfrán Katalin, 
Cakker Péter, Hermann Zoltán, Dóczé Zsóka, 
Tóthné S. Csilla, Marlok Tamás, Jakus Edina, 
Almádi Attila, Kővári Tamás. (Fotó: Veres Ádám)
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A svéd Front stúdió ikonikus Animal thing sorozatának lova jól kiegészíti az épület eredeti részleteit




