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Kreatív Mozi Műhely

Maradnék egy teára!

Szöveg:  MOLNÁR SZILVIA 

Tervezés: VARSÁNYI ERZSÉBET, 

HUSZÁR ZSANETT (ODÚ DESIGN)

Fotó:  CSOMOR PETRA, SÓLYOM BALÁZS

(JUST STAY NATURAL)

Vannak pillanatok a következő 
enteriőrtörténetben, amikor 
a műfaj bizonytalanná válik: 
lakótér vagy munkatér? 
Nem véletlenül érezzük ezt.

Reklámosok, filmesek jól ismerik a Kreatív 

Mozi Műhelyt (KMM), a mozgóképes alko-

tások berendezésével foglalkozó céget. 

A céget 1999-ben Menyhárt Ági alapította, 

egy összeszokott Mafilmes csapattal. 2011-

ben tőle vette át az irányítást Matyák Fan-

ni és Tápai Mihály, előbbi az alapító lánya. 

És Fanni + Mihály alfától omegáig viszik a 

Mozit: azon túl, hogy vezetik a céget, mind-

ketten a szellemi motorjai is, de a munka-

társakkal együtt berendezőként szintén 

dolgoznak. Nos, most már abban is biz-

tosak lehetünk, hogy a munkakörök mel-

lett a munkahely miatt is irigylésre méltó 

a 20 fős csapat tagjának lenni. Számom-

ra külön öröm, hogy bemutathatom az 

olvasóknak ezt az irodát és belső terének 

tervezőit, mert Matyák Fanni, továbbá az 

általa felkért tervezők, Varsányi Erzsébet, 

Huszár Zsanett mindhárman tanítványa-

im voltak a KREA Kortárs Művészeti Iskolá-

ban, enteriőr tervező-belsőépítész szakon. 

Varsányi Erzsébet és Huszár Zsanett, az 

Odú Design stúdió alapítói egy évfolyam-

ba jártak, tanulmányaik alatt, 2013-ban 

fundálták az Odút, mivel kiderült, hogy 

remekül tudnak együtt dolgozni. Fan-

ni viszont egy másik évfolyamba járt, 

és nem ismerte a hölgyeket. A kapcso-

lat apropója egy esküvői alkalom volt, a 

jól ismert Fiók lányokkal, Zlinszky Kriszti-

vel és Szabó Andival közös munka, ugyanis 
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› A sok szobanövény, a benapozás 
(ennek mértékén is javított az, 
hogy az álmennyezetet megmozgatták), 
a pasztell színvilág némi rézzel felütve 
mind-mind az otthonosság érzetéhez 
tesznek hozzá, nem is keveset.

   Hello, Bodza! A 60-as évek hangulatá-
ban foglalunk helyet. A belső tér 
kialakításában a visszafordíthatóság 
mellett „fontos szempont volt a fix 
kialakítások költségeinek minimalizálása”. 

A KÉZÍRÁST IMITÁLÓ, FINOM, DEKORATÍV 
IDENTITÁSJELZŐ DRÓTFELIRAT A TÉRBEN, MIKÉNT 

AZ ÓRA IS FARKAS TATJANA (LAGOM) MUNKÁJA

az Odú Design egyedi ötleteket megvaló-

sító, saját tervezésű kiegészítőkkel meg-

komponált esküvő stylinggal is foglalko-

zik. Ez a szegmens annyira keresett náluk, 

hogy tavaly – kifejezetten ezt a terüle-

tet erősítendő – újabb taggal, specialis-

tával bővült a stúdió, Varsányi Katával. 

Megismerkedésüket követően nem sok-

kal kereste meg Fanni a két tervezőt, hogy 

a budapesti, Angol utcai kellékraktárukkal 

szemben álló irodaházban kibérelt helyi-

ségben egy kényelmes és kifejezetten ott-

honos KMM irodát tervezzenek (a cég 

irodája lényegében a kellékraktár egy 

szegletében működött ezelőtt).  A terve-

zők a meglévő adottságok figyelembe-

vételével alakították át a nagyjából 110 

négyzetméternyi területet: egyetlen gipsz-

karton falat vettek csak ki, hogy egyte-

rű, a munkaállomásokat és a társalgó és 

étkezőgarnitúrás részeket magában fogla-

ló komplexet kapjanak – a szociális helyisé-

geken kívül egyetlen külön szobát találunk, 

itt Fanni dolgozik, mert ő viszi az opera-

tív ügyeket. Az irodatér bérbeadója rugal-

mas volt az átalakíttatás tekintetében, sza-

bad kezet adott, és például belement a 

fent említett falbontásba. A tervezőpáros 

pedig csupa olyan téri beavatkozást haj-

tott csak végre, ami visszafordítható, ennek 

›
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adiatem volupturiam Event ipsum et aut 

eum quia con re, id et que versperibus 

rent eaturesed que rem. Am quis sentur, 

tem late net intorerum, totatem quodisquo 

denis eumquo bea quame estiur sapit quae 

voluptas eos dipsam adiatem volupturiam 

quatistrum fuga. Etum et ipsunda cus, ute 

pa sequi nus, ut aceseditio explam, utem 

fugiaestrum alit rectem quibus velendam 

doluptate labore voluptis siminci sum re 

derchicitiae esciuritin nes molorer epudisit 

pe porest, ut vent, si con non cum et ea non 

‹ A képeket nézegetve 
szívesen időzünk el 
a részleteken, az apró 
csecsebecsék látványán.

num est ma dellabore cor alibus endundis 

estiberferit quatia Event ipsum et aut eum 

quia con re, id et que versperibus rent 

eaturesed que rem. Am quis sentur, tem 

late net intorerum, totatem quodisquo 

denis eumquo bea quame estiur sapit quae 

voluptas eos dipsam adiatem volupturiam 

quatistrum fuga. Etum et ipsunda cus, ute 

pa sequi nus, ut aceseditio explam, utem 

fugiaestrum alit rectem quibus velendam 

doluptate labore voluptis siminci sum re 

derchicitiae esciuritin nes molorer epudisit 

‹ Talált tárgyas 
ötletek - a tervezők 
réz fűtéscsőből és 
maguk öntötte 
betonból készítették.

    Eredetileg kék padlószőnyeg 
borította az iroda padlóját, 
amit a szemnek kellemesebb 
(és könnyebben tisztán is tartható) 
vinyl burkolatra cseréltek.

›

legszembetűnőbb példája az álmennyezet: 

a kazettákat itt-ott kivették, kicserél-

ték vagy függeszték-helyekké alakíttat-

ták át, vagy éppen láthatóvá tették a gépé-

szeti utakat. Pasztelles, üde hangulatú 

ez az iroda, aminek a kialakításában egy-

aránt szerepet játszott a kreatív cég profil-

ja (kellékezés-berendezés), a munkamene-

tük, és – az önálló szoba megformálásánál 

– Fanni személyisége. A jól ismert irodabú-

tor típusokat és eszközöket kellemes, legtöbb 

esetben vintage darabokkal egészítették ki, 

a dísztárgyak között pedig sok a „saját-darab”: 

a kelléktárból kölcsönzött tárgy. „A közös teret 

munkakörök szerint tagoltuk filc borítású para-

vánokkal – tudjuk meg a tervezőktől -, melyek 

a falakon elhelyezett bulletin boardokkal együtt 

a közös ötleteléshez és egymás közti üzenéshez 

is felületül szolgálnak.” Az összkép az alapterü-

let, az anyagválasztás, a finom elhatárolások, 

bútorzat, a sok személyes holmi, továbbá a zöld 

növények miatt egy „nagycsaládos”, kellemes 

home office-ra emlékeztet, ahol még Bodza 

kutyának is roppant stílusos kuckót kerítettek. 


