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A Half Dome egy hegycsúcs a kali-

forniai Yosemite Nemzeti Park-

ban, ami minden oldalról más arcát 

mutatja, és mindig kicsit máskép-

pen néz ki, a fényviszonyok és a 

hangulat függvényében. Fukaszava 

Naoto (Naoto Fukasawa) nem 

az első tervező, akit megérin-

tett a jókora gránittömb illékony 

képe: pénzérmére és jogosítvá-

nyokra is rákerült, volt Apple-

háttérkép, és logókról is visz-

szaköszön. A Half Dome lámpát 

Fukaszava kültérre szánta, ezért 

a holdfény színében világít, és 34 

féle színárnyalatban kapható.

‹  Half Dome lámpa
Ollé Gellért az amszterdami Joris Laarman 

Studio product designere, ám a K-series 

még a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem for-

matervező mesterszakos diploma projekt-

je. A mestermunka alapját „egy jövőbeli gyár-

tói ökoszisztéma víziója adja, melyeben a 

3D nyomtatás mint sorozatgyártó technoló-

gia jelenik meg. Az ipar 4.0-val megtámoga-

tott robotizált, automatizált üzemek a követ-

kező évtizedekben lehetővé teszik a termelést 

márkától független, lokalizált, középmére-

tű gyáregységekbe vinni. Az ipari méretű 3D 

nyomtató rendszerek használata rugalmas ellá-

tási lánc-modellek létrejöttét vetíti előre.”

„A termék fejlesztésében a haarlemi székhelyű 

3D Makers Zone innovációs labor volt a part-

nerem – mondta Ollé Gellért az Octogonnak. 

– A bútorokat parametrikus úton terveztem, 

így a fejlesztési munka során maradéktala-

nul ki tudtuk használni a cég által fejlesztett, 

robotkarral kombinált nyomtatóberendezés 

összes előnyét. Egy bútor hozzávetőlegesen 

másfél óra alatt készül el, üvegszálerősítésű 

polipropilénből, de folynak kísérletek újra-

hasznosított műanyag felhasználására is.”

K-series

›  Katachi kollekció

Isigami Dzsunja (Junya Ishigami) installáció-

ja látható október 6-ig a londoni Kensington 

Gardensben. A Serpentine Galleryben 2000 

óta tervez minden nyáron ideiglenes pavi-

lont egy-egy neves építész, a sort Zaha Hadid 

nyitotta, idén a 45 éves Isigami folytat-

ja. A japán építész az experimentális struk-

túráiról ismert, a terveiben gyakran a ter-

mészettel való új viszonyrendszereket keresi 

Serpentine Pavilion

A Japán-tenger felől érkezett frissítő fuvallat 

a francia luxus bőrműves Longchamp brandhez. 

A Katachi felidézi a franciák ikonikus Le Pliage kol-

lekcióját, amelyet az origami ihletett, a darab-

jai pedig könnyedek és jól alakíthatók voltak. Az új 

gyűjtemény kockából, kúpból és körből áll, és akkor 

is mutatós tárgy, amikor éppen nem használják. 

A kocka megfelel egy hordozható tárolódoboznak, 

a kúp alakú táskába kisebb kiegészítőket tehetünk, 

amíg a fogason lóg, míg a kör alakú a japán cso-

magolást idézi. A Nendo-tervezte új kollekció hat 

új színkombinációt és különböző méretű táskákat 

kínál, miközben megtartja az elődje védjegyszerű 

nylon szövetjét és dombornyomott bőr fogantyúit.

– nincs ez másképp a Serpentine Pavilion ese-

tében sem. A tető kupolája palatáblák-

ból áll össze, a belső, barlangszerű zárt tér 

a világ elől elmenekülő szemlélődés helyszí-

ne. „A tervem az épített környezet és a ter-

mészetes táj perspektíváival játszik – mond-

ja Isigami. – Természetes, organikus érzést 

helyez a középpontba, egy kövekből emelt 

dombot idéz, mintha a fűből nőtt volna ki.”
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