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Gio Pontit (ejtsd: Dzso Ponti) mind az 
ipari, tömeggyártásra szánt, mind az 
egyedi, kézműves, kisszériás formater-
vezés területe foglalkoztatta. Ugyanez 
építészeti pályafutását is végigkísér te, 
hiszen repertoárjában megtalálható 
lé     gies szerkezetű székesegyház, de tí-
puslakások is, melyeket ugyanazzal a 
gondossággal tervezett meg. Hat évti-
zedet felölelő alkotópályája során az 
építészet, a dizájn és a lakberendezés 
szoros kapcsolatán és kölcsönhatásuk 
maximális kamatoztatásán dolgozott, 
és mindezt összekapcsolta az általa 
alapított és hosszú évekig gondozott 
építészeti és dizájnlappal, a Domusszal. 
Nemcsak forradalmasította a háború 
utáni építészetet, hanem új szemléletet 
hozott a mindennapi életbe is: épüle-
teinek és enteriőrjeinek minden apró 
részlete a precíz elgondolás és művészi 
megformálás jegyében született.

A milánói születésű Giovanni Ponti 
építészként diplomázott, felfogására 
kezdetekben a milánói neoklasszicista 
Novecento Italiano mozgalom volt ha-
tással. A 20-as években az építészeti 
megbízások mellett a formatervezés 
felé is nyitott, melynek legfontosabb 
ál  lomása, hogy 1923-ban Olaszország 
vezető porcelánmanufaktúrája, a Milá-
nóban és Sesto Fiorentinóban működő 
Ginori művészeti vezetője lett. Itt Ponti 
nemcsak újabb tárgyakat talált ki, de 
megreformálta a sorozatgyártás rend-
szerét, racionalizálta a gyártási mun-
kamenetet úgy, hogy közben meg tudta 
őrizni a korábbi magas színvonalat és  
minőséget. Teljesen megújította a ter-
mékek ikonográfiáját is, a klasszikus  
for   makultúrát szabad, modern asszociá-
ciókkal ötvözte. Ez, a Richard Ginori 
manufaktúrájában töltött időszak ala-
pozta meg egész későbbi tevékenységét, 

vagyis az, hogy itt már pályakezdőként 
is rengeteg tapasztalatot és tudást szer-
zett az iparról, a dekoratív művészetről, 
belsőépítészetről – az egész folyama-
tot komplexitásában átlátva. A Domus 
megalapításának ötlete is ekkor kezdett 
megfogalmazódni benne. Kifinomult 
ér  zékkel közelített a kerámiához; egész 
pályafutását végigkísérte vonzódása  
eh  hez a műfajhoz; a legkülönfélébb 
te    rü letek legkülönfélébb kihívásai és 
fe  la datai során újból és újból alkalmaz     - 
ta a kerámiát. De ekkor, még a Ginori -
nál kezdte meg együttműködését több 
céggel is, például a fémművesség terü-
letén tevékenykedő Christofléval vagy 
az üveggyártó Veninivel, ami az egész 
olasz dizájn korszerűsítésére volt nagy 
hatással. 1927-ben megalapította a La -
birinto csoportot, ami segített ötletei 
terjesztésében és az új tehetségek felfe-
dezésében, karrierjük előmozdításában. 

 A 20. század meghatározó építészének és dizájnerének, Gio Pontinak  
(1891–1979) először rendeztek retrospektív kiállítást Franciaországban.  

A párizsi Musée des Arts Décoratifs-ban látható tárlat apropója  
az alkotó halálának negyvenedik évfordulója. 
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Gio Ponti és felesége,  
Giulia Ponti milánói lakásukban,  

a Via Dezzában (1957)
© Gio Ponti Archives, Milánó

A Domus 1939. februári címlapja
© Gio Ponti Archives, Milánó

1957-ben alkotta meg Ponti a később 
ikonná vált Superleggera széket, mely 
a világ egyik legkönnyebb ülőbútora 
lett, és mai napig ezzel azonosítják 

Pontit a legtöbben. 
© Gio Ponti Archives, Milánó



Ugyanezek a célok hívták életre az általa 
alapított Domus folyóiratot is 1928-ban.  
Az 1930-as évek eleje a pályáján mutat-
kozó modernista váltás kezdete volt: 
Ponti a díszítés redukálásának és a for-
mák egyszerűsítésének irányába moz-
dult el. 1931 és 1938 között Milánóban 
épült típuslakásai már közelítettek a 
racionalista modernizmushoz, miköz-
ben megőrizték a mediterrán házak jel-
lemzőit. Az 1930-as évek másik nagy   
léptékű feladata egy, a Montecatini 
vegy  ipari csoport számára tervezendő 
épület, illetve annak belsőépítészeti ki -

alakítása volt, amibe a bútorok terve-
zése is beletartozott. A rekordidő alatt 
megvalósult (1936–38) irodaház hoz-
zájárult az ipari formatervezés megje-
lenéséhez Olaszországban, létrejötte, 
kialakítása jól mutatta a gazdasági és 
társadalmi változásokat is: például az 
irodai dolgozók számának növekedését. 
Ebben az időszakban a lakóépületek ter-
vezésénél Ponti funkcionális modern  - 
sége óvatos: célja a tökéletes egyensúly 
megalkotása, hogy a modern formavi-
lág beleilleszkedjen a múlt emlékei   - 
nek rendszerébe, és miközben klasszi-

ciz mus iránti vonzalma tagadhatatlan,  
a gyakorlati szükségletek kiszolgálá sát  
is megoldja. 1931-ban a Fontana Arte  
üvegipari és üvegtervező cég művészeti 
vezetője lett, ekkoriban született egyik 
legismertebb alkotása, a híres Bilia 
(1931) lámpa is. 
Ponti pályáján a következő állomás, 
hogy később az 1940-es évek egyik leg-
egyedibb alkotását hozta létre, a Padova 
Egyetemnek helyt adó Palazzo del Bo 
belsőépítészeti kialakításával, amelyben 
többek között egy monumentális freskó 
is az ő kézjegyét őrzi. 
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A tarantói székesegyház homlokzatát áttöri, légiessé teszi a 80 darab, sűrű ritmusban elhelyezett „ablak”, melyeknek köszönhetően 
az időjárástól és a napszaktól függően a fény és az árnyék folyamatosan más és más hatást, struktúrát láttat

© Gio Ponti Archives, Milánó



1943-tól a második világháború miatt 
építészi tevékenysége háttérbe szorult, 
így ez az időszak inkább az elmélyü-
lésé lett, és amelyet Ponti többek között 
színházi és opera díszletek- jelmezek 

tervezésére és darabok írására fordí-
tott. 1946 és 1950 között aztán megint 
számos tárgyat tervezett: a La Cornu  - 
ta aerodinamikai kávéfőzőtől (1949) 
a Leg  gera székig. A háború végén a 

„made in Italy” mozgalom szónokaként 
az olasz dizájn külföldi reprezentáció-
jának élharcosa volt, amit legfőképp a 
Domus folyóirat és az általa szervezett 
kiállítások segítettek.
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A Montecatini irodaházba tervezett, alumínium, műbőr és bakelit felhasználásával 
készült szék (1938). Weil am Rhein, Vitra Design Museum

Fotó: Jürgen Hans és Andreas Sütterlin / HUNGART © 2019

Balra a Palazzo del Bóban található Scala del Sapere (A tudás létrája); a freskót maga Gio Ponti festette.  
A Palazzo del Bo Basilica néven ismert terme, melynek falán Pino Casarini festményei láthatók. 

Fotó: © Tom Mannion / HUNGART © 2019



Ponti 1950 és 1960 között érte el karri-
erje csúcsát, amikor is stílusa szélesebb 
nemzetközi körben is népszerűvé vált. 
Ebben az időszakban két mesterművet 
alkotott: az első a caracasi Villa Plan-
chart (1953–57). 
Venezuela az 1950-es években megerő-
sítette kőolaj-erőforrásait, ami gyors-
ütemű gazdasági növekedést eredmé-

nyezett, és egyúttal azt is jelentette, 
hogy gyorsan átalakuló fővárosa más 
latin-amerikai fővárosok – Rio de Janei - 
ro vagy Mexikóváros – modernségével 
akart versenyezni. Armando és Anala 
Planchart gyűjtők, a modern építészet 
hívei ehhez az ambícióhoz csatlakoz-
tak, amikor Pontit bízták meg caracasi 
villájuk tervezésével. 

Ponti másik főműve a Pirelli torony-
ház (1956–60) lett, amely a milánói 
gazdasági dinamizmus és a háború 
utáni időszak eufóriájának jelképeként 
épült meg a főként gumiabroncsokra 
szakosodott cég számára. A 127 méter 
és 31 emelet magas, Milánó szívében 
elhelyezkedő épület már-már felhőkar-
colónak számított; megnyitása idején  
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„A házatok [...] olyan lesz, mint egy nagy pillangó a domboldalon” – biztatta megrendelőit Ponti  
a Villa Planchart tervezésekor. A végeredmény valóban tükrözte egy lepke jellegzetességeit: az épület 
kulcsfontosságú jellemzője a légiesség volt, s az üvegfelületekben gazdag alapzaton álló magas falak 

függesztékként hatnak, melynek csúcsán a tető könnyed szárnyként helyezkedik el.
© Antoine Baralhé

A Montecatini vegyipari csoport számára tervezett első épület
© Gio Ponti Archives, Milánó

A Pirelli toronyház, a Gio Ponti és stúdiója,  
Pier Luigi Nervi építész és Arturo Danusso 

mérnök közötti együttműködés gyümölcse
© Paolo Monti, Milánó, 1965



– és utána még pár hónapig – a legma-
gasabb európai építmény volt.
Az 1960-as és 1970-es évek a nemzet-
közi építészeti projektekről szóltak, és 
arról, hogy Ponti új építészeti megol-
dásokat fejlesztett ki: épületei homlok-
zatai könnyedebbé váltak – akárcsak 

a Villa Planchart esetében. Ebben az 
időszakban bízták meg a sorrentói és a 
római Hotel Parco dei Principi tervezé-
sével (1960; 1961–1964). A szálloda nagy 
sikerének egyik titka az egyszerű, mégis 
mediterrán hangulatot nyújtó csempék 
széles körű alkalmazása volt.

A 60-as évek másik izgalmas projektje 
a Taranto székesegyház (1964–70) kü-
lönleges, áttört homlokzatával. Ez az 
irány egész 70-es évekbeli működését 
meghatározta, hiszen ekkortájt Pontira 
az átláthatóság és könnyedség keresé  - 
se volt jellemző, ami először az általa 
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A Villa Planchart enteriőrjeiben a színek életre keltik a helyiségeket: a képen látható nappali, valamint a hall,  
a könyvtár és az étkező színes-mintás mennyezete összecseng a bejárati csarnok márvány mozaikpadlójával

© Antoine Baralhé / HUNGART © 2019



tervezett építészeti homlokzatoknál ér   - 
zékelhető, melyek kezdtek úgy ki néz  ni, 
mintha geometriai formájú, hajtoga tott 
papírlapok lennének. Életének utol  só 
éveit is ez a szemlélet és formakeresés  
jellemezte: hajtogatott és perforált pa -
pírlapként alkotta geometriai alakzatait, 
legyen szó a Denver Art Museum épü-
letéről vagy az utolsó időszak költői, le-

veleket és figurákat formázó ezüstszob-
rairól. Ponti 1979. szeptember 16- án  
hunyt el szülővárosában, Milánóban. 
Jelentősége abban áll, hogy új megkö-
zelítése forradalmasította a bútorter-
vezést. Ponti folyamatosan törekedett 
arra, hogy még rugalmasabbá, mozgé-
konyabbá, könnyedebbé tegye a lakás 
berendezéseit, a teret és térhasználatot 

a kortárs életmódhoz igazítva. Ehhez 
kapcsolódott a színek és formák köl-
csönhatásának állandó vizsgálata és  
a kísérletek eredményeinek alkalmazá-
 sa a tervezési gyakorlatban. De akármi-
lyen anyaggal dolgozott is – üveg, fém, 
kerámia stb. –, elsősorban az építé szet  
iránti megszállottsága motivál  ta, mű-
ködésének fő mozgatórugóját adva.
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Ponti a Ceramica D'Agostinóval kék és fehér színű, stilizált motívumokkal tarkított kerámialapokat tervezett, melyeket a Sorrentóban 
és Rómában található Parco dei Principi szállodák belső díszítéseinél alkalmaztak: a burkolatok minden helyiségben más és  

más kompozícióban és társításban jelennek meg. Az alsó képen a sorrentói hotel előcsarnoka látható.
© Gio Ponti Archives, Milánó / HUNGART © 2019
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A francia sajtó gyakran emlegette az 
„olasz Le Corbusier”-ként, egész tevé-
kenysége pedig egy másik híres építész, 
Ernesto Nathan Rogers (1909–1969) 
szlo  genjével jellemezhető leginkább, 
amely szerint a milánói központú olasz 
dizájn a „kanáltól a városig” mindent 

összehangoltan tervez. Ez senkire sem 
illik annyira, mint Gio Pontira, össze-
állításunk ezt illusztrálja, adózva a lap - 
 alapító emlékének is, hiszen a 20. szá-
zadi dizájnra szinte semmi nem gya-
korolt folyamatosan olyan nagy hatást, 
mint lapja, a Domus. 

  
Tutto Ponti: Gio Ponti, 
Archi-designer, 
Musée des Arts Décoratifs, 
Párizs, 2019. május 5-ig
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Gio Ponti és Lino Sabattini dizájner szakmai és baráti kapcsolatának, együttműködésének eredményei ezek a közösen tervezett 
ezüstszobrok a hetvenes évek végéről. A hajtogatott papírlapokra emlékeztető formák Ponti utolsó alkotói periódusában készültek.  

© Lino Sabattini / HUNGART © 2019


