
Címlapunkon egy mutatós torta, 
Martí Guixé ex-food designer alko-
tása, amelyről nehéz eldönteni, 
hogy konyhai dísztárgyról vagy 
valódi ételről van-e szó. Műfaji hatá-
rokon egyensúlyozó dizájntermék-
nek neveznénk, ha nem kellene 
azzal szembesülnünk, hogy már rég 
nincsenek határok. Jelenlegi hely-
zetünk ugyanis a totális dizájn álla-
potaként írható le. Az ember korá-
ban, vagyis az antropocénben nincs 
olyan terület, amely mentes lenne 
az emberi tevékenység hatásaitól, 
egyszóval nincs is dizájnon kívüli lét. 
Mi pedig nem tehetünk mást, mint 
hogy tallózunk az ember alkotta 
környezet egészét felölelő témában. 
Idei első lapszámunkban körüljárjuk  
a food design felkapott, de kevés-
 sé körvonalazott fogalmát, alfajait, 
étvágygerjesztő és ehetetlennek 
tűnő kompozíciókkal szemléltetve. 
De szó esik dizájnklasszikusokról 
és kortársakról: összevethetjük az 
amerikai dizájner házaspár, Charles 

és Ray Eames modernis  ta, funkcio-
nalista, ugyanakkor test     formához 
igazodó, kényelmes kagylószékét 
fiatal hazai építészek kéznél lévő 
anyagok váratlan párosításával 
kialakított bútoraival. A kényelmet-
len építészetet (uncomfortable 
architecture) nevében is felvállaló  
au műhely betonülőkés PVC-cső  
bútora első látásra nem tűnik ké -
nyelmesnek, ám nem is a komfortér-
zet az elsődleges vagy egyetlen cél, 
amit egy építész vagy tárgyalkotó 
kitűzhet maga elé, ahogy azt a kre-
atív csoport megfogalmazta. Válto-
zik a szemlélet, de változik az anyag  
és a technológia is. A hatvanas- 
hetvenes évek jolly jokere a kor-
szerű tulajdonságokkal rendelkező 
műanyag volt, a divatos termékek 
mind ebből készültek, a nejlonha-
risnyától a pilleszékig. Ma a mindent 
elborító műanyag inkább szitokszó; 
a jövő régészei valószínűleg nem 
tudnak majd olyan mélyre ásni, hogy 
ne a lebomlásra képtelen plasztik-

törmelékben turkáljanak. Lehet,  
hogy a manapság szinte fetisizált  
3D nyomtatás a csodálatos lehető-
ségek mellett szintén a tárgyklónok 
özönét zúdítja majd ránk, s nem-
sokára már visszavágyunk abba a 
korba, amelyben még csak agyag 
volt a kezünk ügyében. Ami egyéb-
ként évezredek óta ki sem ment a 
divatból, vegyük csak a kerámia-
szakkörök felvirágzását vagy az 
egyedi étkészletek és vicces por-
celánnippek reneszánszát. Interjú-
alanyaink megosztják velünk a 
tárgy  alkotás misztériumát és prag-
matikus oldalát, megtudhatjuk tő -
lük, hogy az új trend a kézműves   - 
ség, az esetlegesség és tökéletlen -
ség egyedi szépsége lesz. Szerző-
ink megmutatják a tárgyakba zárt 
emlékeket, történeteket, sorsokat, 
és szóra bírják még a biciklialkat-
részt, a cekkert, a téli fagyit vagy 
egy budapesti bérház rejtőzködő  
üvegablakát is.

Sz. R.
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