Drót arc, Szabó Ágnes, 1990;
Brutalista kerámia váza,
Szabó Eszter, 1980-as évek (Amikor);
Szabadkőműves safe, 1920-as éves, Anglia;
Betonvas-fa-vörösréz polc, AttilaFK, 2015

» De Sede-sítlusú bőrkanapé, AttilaFK, 2019;
Marokkói szőnyeg, 1950-es évek (Kilim), vintage;
Brutalista krómcső-füstüveg dohányzóasztal
Paul Mayen stílusában, 1970-es évek (Amikor);
Harcos I., bronz, Csurgai Ferenc, 1988
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A kép, ahogyan az író, Charlie Kaufman és
a rendező, Spike Jonze bábművész főhőse megtalálja az átjárót John Malkovich
fejébe… Ott állunk a Soroksári út egyik
hatalmas, részben romos, a decemberi estében ijesztő gyártelepén található különös, néhol bizarr loft lakásában, és
nem tudom kiverni a gondolatot a fejemből, hogy valami hasonló történik velünk
éppen. F. Kovács Attila építész különös
„átjárót” épített és rendezett be bútorokkal, műtárgyakkal, fényekkel, falfestékekkel, lépcsőkkel, szerelvényekkel, ablakokkal, amelyen keresztül, ha nem is éppen a
koponyájába, de valahova egészen mélyre
invitált meg minket magába.
Az elmúlt évek során több alkalommal átformált többszintes otthonában,
ebben az ipari karakterében monumentális lakótérben a személyesség, a magánmitológiák, a kollektív tudat spirituális kiáradásának kellékei között az alkotó
zavarba ejtően mély betekintést enged
legbelső világába. Színeváltozásai sorában ugyanis a lakótér havi egy-egy alkalommal magángalériává változik, ahol
húsz-harminc barát és művészetpártoló, esztéta és lézengő ritter ad egymásnak randevút, hogy az Art Talk keretében
megismerje az építész valamely új szerzeményét, frissen vásárolt műtárgyát. Válogatott esteken alakul át nyitott műteremmé az otthon, hogy Orr Máté, Verebics
Ágnes, majd Szöllősi Géza egy-egy alkotása körül csapongó gondolatokkal töltsék fel a teret. Leírhatatlan az esték hangulata, mint ahogyan leírhatatlan az a
rendhagyó ízlésről, forma- és stílusérzékről árulkodó tárgyegyüttes is, ami a lakás
bútoraiból és egyéb tárgyaiból áll össze.
Már a lépcsőházban elhelyezett „cabinet
of curiosities”, Wunderkammer erős és
lenyűgöző bevezetőül szolgál a műtárgyak
és személyes tárgyak sajátos világába.
Engem például lenyűgöz a csigolyasorra,

De Sede-sítlusú bőrkanapé, AttilaFK, 2019;
Marokkói szőnyeg, 1950-es évek (Kilim), vintage;
Brutalista krómcső-füstüveg dohányzóasztal
Paul Mayen stílusában, 1970-es évek (Amikor);
Harcosok I-III., bronz, Csurgai Ferenc, 1988;
Kandalló design, AttilaFK, 2005;
Olasz műanyag csillár, 1970-es évek (Ecseri);
Roly-Poly fotel, üvegszálas műgyanta,
Faye Toogood, 2014;
Vintage agancsos lerakó asztal (Ecseri);
Vasvázas neon állólámpa, Baracsi Katalin,
2017 (ArtKraft);
Artdeco dohányzóasztal, 1930-as évek,
mahagóni-furnér;
Kordbársony csővázas fotel, 1970-es évek (Ecseri);
Brutalista réz csillár Tom Greene stílusában,
1970-es évek;
Brutalista vörösréz falikar, 1980-as évek (Fabrika);
Boci fej, preparátum, Szöllősi Géza, 2006
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bőrrel bevont hatalmas gerincre emlékeztető fekete kanapé, ami a bemutatók
fő helyszínéül szolgáló „nappali” szinte
kohó méretű kandallója előtt trónol több
méter hosszan; de a lakás egyébként is
kifogyhatatlan tárháza a csodálatos tárgyaknak, bútoroknak.
F. Kovács Attila az atmoszférateremtés mágikus mestere, miközben
főképpen design tárgyaiban fedezhető fel a remek formaérzékű, felkészült ter vezői szakmaiság racionalitása
is. Habár lakásának funkcionális helyiségei esztétikailag páratlanok ugyan,
de mégsem veszítik el a tágasság és
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a használói logika kereteit. Úgy tűnik
számomra, hogy a bútorokkal kapcsolatban a ter vező példás egyensúly t épített ki a gyűjtő vadászszenvedélye és a
ter vező – elengedésre is képes – racionalizmusa között.
Volt szerencsém az elmúlt években F. Kovács Attila több lakásáról,
enteriőrjéről is írni. Ez az egyensúly,
forma- és stílusérzék mindig lenyűgözött. Újjáformált otthonában ez az
érzés tovább erősödött bennem. Számára a tervezői feladat a kísérletezés,
egy-egy új világ megteremtésének lehetőségét hordozza magában.

Hűtő redesign, AttilaFK, 2014;
Egyedi, rozsdamentes, gyöngyözött felületű
konyhabútor Doca zsalu lábakon, alumínium
fogantyúkkal, AttilaFK, 2014;
Berber nomád sátorlap szőnyeg, patcwork (Kilim);
Horgany esőcsatorna lógatott lámpa, AttilaFK, 2017;
Csővázas zsúrkocsi, 1960-as évek (Amikor)

›

« Roly-Poly fotel, üvegszálas
műgyanta, Faye Toogood, 2014;
Gabriel García Márquez-idézet,
kézírás, Megyesi Zsuzsa, 2005;
Vasvázas neon állólámpa,
Baracsi Katalin, 2017 (ArtKraft)
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Vörösréz fali szobaszökőkút, 1970-es évek, német (Ecseri);
Zsolnay anya gyermekével, Török János, 1960-as évek;
Artdeco éjjeli asztal, dió (ArtKraft);
Köln kagylófotel-váz, szőrrel, 1960-as évek (ArtKraft);
Fali gömb lámpa, 1970-es évek (Fabrika);
Bronz gyertyatartók, Pap Zoltán, 1970-es évek;
Magas hátfalas franciaágy, filmezett platólemez, AttilaFK, 2019;
Műszőr ágytakaró és párnák (Goa Home)
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» Vintage agancsos lerakóasztal, 1940-es évek (Ecseri);
Puli fotel, textil esedék, A+Z design studio, 2010;
Indusztriális bronz-kátrány festmény, AttilaFK, 1990;
Vintage marokkói szőnyeg, 1950-es évek (Klilim)
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Vintage falikar, 1960-as évek (Amikor);
Műanyag falitükör, 1970-es évek
(Forma Butique);
Sárgaréz pohár és szelence,
Muharos Lajos, 1960-as évek (Amikor);
Sárgaréz mosdó rézüst tálakkal,
AttilaFK, 2019
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Vörösréz mennyezeti lámpa, AttilaFK, 2019;
Sárgaréz kád lábakon, AttilaFK, 2019;
Arany szőnyeg (Kilim);
Vintage króm falikar, 1960-as évek (Amikor);
Gerhes Gábor: Motherland, 2015, alumínium öntvény;
Vintage fa hajómodellek (Ecseri);
Vas konzol asztal, AttilaFK, 2019
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