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DESIGN

The 
Builders 
Of Design

Dizájnépítők

Szubjektív dizájnkörkép hazai márkákkal, a HYPEAND HYPER ajánlásával.

Szerző / author
Mayer Kitti 

A subjective design overview with Hungarian brands, and the recommendation of HYPEANDHYPER.
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Készülhet-e egy gyűrű természetes 
vagy épp szintetikus szivacsból? Ho-
gyan reagál egy divattervező a korona-
vírus okozta változásokra? És mi örö-
mét leli egy animációs rendező vagy 
épp egy dizájnteoretikus a kerámia-
tárgyak készítésében? A hazai dizájn-
szcéna alakítói egyéni látásmódjukon 
keresztül vezetnek be bennünket a 
mindennapi tárgyak világába, amely-
ben jóleső érzés elmerülni.

Ahogy egy alkotó szívén viseli egy 
saját kezűleg előállított termék sorsát, 
úgy nekünk is szívünkön kell viselnünk 
a hazai dizájn ügyét, ugyanis formater-
vezőink azok, akik egy adott kor szel-
lemét képesek lefordítani hétköznapi 
tárgyaink nyelvére. Ez pedig 2020-ban 
izgalmasabb feladat, mint valaha, ép-
pen ezért nem is kérdés, hogy nagyon 
érdemes odafigyelni a kortárs dizájn-
erekre. Ezt a szellemiséget képviseli a 
HYPEANDHYPER online magazin és 
kreatív ügynökség csapata is, akiket 
felkértünk, hogy a Fashion Streettel 
karöltve mutassák meg azokat az elő-
remutató, izgalmas, játékos, szemet 
gyönyörködtető vagy épp elgondol-
kodtató projekteket, melyek vektorai 
már a jövő felé mutatnak, és új per-
spektívákat nyitnak a kortárs forma-
tervezés jövőjét illetően.

Can a ring be made of natural or syn-
thetic sponge? How does a design-
er react to the changes caused by 
the coronavirus? And what pleas-
ure can an animation director or 
a design theorist find in ceramics? 
Through their unique way of seeing 
things, the shapers of the Hungari-
an design scene introduce us to the 
world of everyday objects, which is 
worth diving in.

As creators are deeply concerned 
with the fate of their handmade prod-
ucts, we must similarly be concerned 
with the fate of Hungarian design, be-
cause the zeitgeist, or the spirit of the 
age, is translated into the language 
of everyday objects by our design-
ers. This task has never been more 
exciting than in 2020, thus without 
question, we must pay attention to 
contemporary designers. This mental-
ity is represented also by the team at 
online magazine and creative agency 
HYPEANDHYPER, whom we asked to 
show, together with Fashion Street, 
the forward-looking, exciting, playful, 
eye-catching or even thought-pro-
voking projects which already look 
towards the future and give us a new 
perspective regarding the future of 
contemporary design.
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Filmvászonról  
a szövőszékre

What the Rug

Lovrity Kata Anna animációs rende-
ző karakteres képi világa jelenik meg 
a What the Rug szőttesein. A szövés 
textúrája, a szálak finom csillogá-
sa új minőséget ad a szögletes for-
mákból építkező grafikáknak. Ebben 
az új médiumban, immár kézzelfog-
ható formában elevenednek meg az 
egyébként filmvászonra megálmo-
dott jelenetek. Vulkánsziget című dip-
lomafilmjében az alkotó a tájképek 
szépségét, sokszor lírai és heroikus 
hangulatát elevenítette meg, de szí-
ve szerint a rokokó pásztorjelenetei-
től sem riadna vissza szőtteseiben. Az 
élénk színű textíliák pamutfonalból 
készülnek egy kis magyar faluban, 
Csobán Erika kezei alatt.

From the Screen  
to the LooM

What the Rug

A characteristic visual world appears 
on animation director Kata Anna Lov-
rity’s woven fabrics called What the 
Rug. The texture of the weaving and 
the gentle shine of the threads give 
a new quality to the graphic design 
based on rectangular shapes. In this 
new medium, scenes created for a mov-
ie screen now come to life in a tangi-
ble form. In her diploma film, Volcano 
Island, she brought to life the beau-
ty, the often lyrical and heroic atmos-
phere of landscape paintings, but she 
would have also liked to incorporate 
the rococo pastoral scenes in her wo-
ven fabrics. The brightly colored tex-
tiles are made of cotton yarn in a small 
Hungarian village by Erika Csobán.
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Demokratikus dizájn  
nyitott forráskóddal

Miklósi Ádám

Miklósi Ádám formatervező úgy érez-
te, nem ülhet otthon tétlenül a pandé-
mia ideje alatt sem. Családjában és ba-
rátai között rengeteg orvos akad, ezért 
nem véletlen, hogy úgy érezte, dizáj-
nerként is szeretné kivenni a részét a 
segítségnyújtásból. Olcsó és nagy pél-
dányszámban előállítható arcpajzsot 
tervezett az egészségügyi és rendvé-
delmi dolgozók számára, a gyártási 
fájlokat pedig bárki számára elérhe-
tővé tette. Ugyancsak az open design 
szellemében alkotta meg az avoká-
dómag csíráztatására alkalmas, AVO 
névre keresztelt eszközt: a vidám szí-
nekben pompázó, miniatűr úszógumi-
ra emlékeztető csíráztatót bárki elő-
állíthatja a legközelebbi fabrikációs 
laboratóriumban, mint például a bu-
dapesti FabLabben.

Democratic Design with  
an Open Source Code

Ádám Miklósi

Industrial designer Ádám Miklósi 
felt he cannot sit idle at home, not 
even during the pandemic. There are 
many doctors among his relatives 
and friends, so it is no surprise that 
he felt he needed to do his share in 
helping others even as a designer. Not 
only did he design cheap and easily 
reproducible face shields for health 
professionals and law enforcement 
employees, but made the produc-
tion files available for everyone, too. 
He also created a device for germi-
nating avocado seeds called AVO in 
the spirit of open design: the cheer-
fully colored germinator, resem-
bling a miniature swim ring, can be 
produced by anyone at the nearest 
manu facturing laboratory such as 
FabLab in Budapest.
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Újraértelmezett  
tradíció

Dreaming Threads

„A szöveteknek saját mikroviláguk 
van, melyet közelről lehet igazán 
megismerni” – vallja Révész Esz-
ter, aki a mai trendeknek megfele-
lően értelmezte újra a hagyományos 
magyar motívumokat. A kézzel szőtt 
szőnyegek, illetve párnahuzatok a fi-
nom pasztell vagy épp kék és sárga 
árnyalataikkal jól illeszkednek egy 
modern, letisztult lakás miliőjébe.  
A figurális népi motívumok új megvi-
lágításba kerülnek a Dreaming Thre-
ads-darabokon: nem csupán díszítő 
elemei a lakástextileknek, de életre 
is keltik azokat.

Reinterpreted  
Tradition

Dreaming Threads

“Fabrics have their own microworlds, 
which can only be explored up close”, 
believes Eszter Révész, who reinter-
preted traditional Hungarian mo-
tifs in accordance with contempo-
rary trends. With their delicate pastel 
or even blue and yellow shades, the 
handwoven carpets and pillowcas-
es fit well into the milieu of a mod-
ern, simple apartment. Figural folk 
motifs are seen in a different light on 
the pieces of Dreaming Threads: they 
are not only decorative elements of 
the household textiles, but they also 
bring them to life.

Fo
tó

 / 
Ph

ot
o 

Ge
rg

el
y 

Es
zt

er



054 | FSM

fashion street magazine

Minimalista  
bútorok

Lakos Dániel & Balaton Bútor 
Kerékgyártó András & Plydesign

A hazai bútorgyártás két megkerül-
hetetlen szereplője a Balaton Bútor 
és a Plydesign, amelyek kivitelezőként 
gondoskodnak arról, hogy a tehetsé-
ges magyar dizájnerek által megál-
modott bútordarabok kézzelfogható 
formát öltsenek. Nem is akármilyet! A 
nemrégiben Design Management Díj-
jal jutalmazott Plydesign skandináv 
ihletésű, hajlított formákból építkező 
bútorkollekcióit Kerékgyártó András 
jegyzi, a nemrég Magyar Formater-
vezési Díjat nyert TILT széket pedig 
Lakos Dániel tervezte a Balaton Bú-
tor számára; ergonomikus kialakítás, 
elegáns megjelenés!

Minimalist  
Furniture

Dániel Lakos & Balaton Bútor, 
András Kerékgyártó & Plydesign

Balaton Bútor and Plydesign are 
two unavoidable players of Hun-
garian furniture production, who 
as contractors ensure that the piec-
es of furniture imagined by talented 
Hungarian designers assume a tan-
gible form. Not just any form! András 
Kerékgyártó's Plydesign furniture 
collections, based on Scandinavi-
an-inspired, bent forms were re-
cently given the Design Management 
Award, while the new, Hungarian De-
sign Award-winning TILT chair was 
designed by Dániel Lakos for Bala-
ton Bútor. Ergonomic design, elegant 
appearance!
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Kerámiareneszánsz  
outsiderekkel

KOKOMO ceramics, Rebu  
ceramics, SUSU keramika

Úgy tűnik, a kerámia új virágkorát éli, 
és nem csak a kerámiatervezők köré-
ben. Globálisan is igaz, hogy egyre 
több, más területen alkotó tervező is-
meri fel a tárgyalkotás ezen formáját, 
ahol bár az elkészült tárgy nem mond-
ható tökéletesnek, de pont ettől olyan 
szerethető. A hazai „outsiderek” kö-
zött kell említenünk Glaser Esztert, aki 
animációs berkekből vándorolt át a ke-
rámia világába, vagy épp a SUSU ke-
ramika tervezőpárosát, Bodnár Flórát 
és Asbóth Szaffit, akik színes-vidám, 
néhol arannyal futtatott apróságaik-
kal kedveskednek a kerámia szerel-
meseinek, és az évek folyamán kita-
nulták a szakma csínját-bínját. A Rebu 
ceramics márkát jegyző Rácz Rebe-
ka végzettségét tekintve dizájnteore-
tikus ugyan, de ez nem riasztotta visz-
sza attól, hogy humoros – és ahogy ő 
mondja – „badass” kerámiákat készít-
sen. Nem tanulták, de belevetették ma-
gukat, amivel üde színfoltjai lettek a 
hazai dizájnszcénának.

Ceramics Renaissance  
with Outsiders 

KOKOMO ceramics, Rebu  
ceramics, SUSU keramika

Ceramics seem to be flourishing again, 
and not just among ceramic design-
ers. It is also true globally that more 
and more designers, working in other 
fields, recognize the art of ceramics. 
Although the finished objects are far 
from perfect, that is precisely what 
makes them so lovable. Among Hun-
garian “outsiders”, we must mention 
Eszter Glaser, who moved from ani-
mation circles to the world of ceram-
ics, or the designer duo of SUSU kera-
mika, Flóra Bodnár and Szaffi Asbóth, 
who gift ceramics lovers with vibrant 
and merry, sometimes gold-plated lit-
tle trifles, and have learned the ins and 
outs of the profession over the years. 
Although the creator of the Rebu ce-
ramics brand, Rebeka Rácz is a design 
theorist originally, it did not stop her 
from making funny and, as she said, 
“badass” ceramics. They didn’t learn 
it, but plunged themselves into it, be-
coming a bright spot in the Hungari-
an design scene.
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Személyre szabott  
kényelem 

Hannabi

Az idén tízéves Hannabi tervezőjét, 
Rácz Anikót mindig az hajtotta, hogy 
kényelmes, szerethető bútorokat ter-
vezzen azok számára, akik elég bát-
rak ahhoz, hogy felismerjék saját igé-
nyeiket, és azokhoz mérten alakítsák 
közvetlen környezetüket. A kanapé 
az intimitás, a befogadás és pihenés 
megtestesítője, vallja a tervező, és ép-
pen ezért olyan esszenciális bútor-
darabnak kell lennie, melyhez szíve-
sen térünk vissza, amelyet örömmel 
használunk. Finom tapintású, stílusos 
textilek, egyszerű vonalvezetés, ké-
nyelem – és még a kiömlött vörösbor 
miatt sem kell aggódnunk (könnye-
dén lemosható). A bútorok letisztult, 
kortalan megjelenéséért a Hannabi 
felel, ám a befejezés már a használó 
feladata. Mondj még egy olyan hazai 
bútormárkát, amely megkérdi, hogy 
milyen széles kanapét szeretnél? – 
és meg is adja rá a választ úgy, ahogy 
elképzelted.

Customized  
Comfort

Hannabi

Anikó Rácz, the designer of the now 
10-year-old Hannabi has always been 
driven by the idea of creating com-
fortable and lovable pieces of furni-
ture for those who are brave enough 
to recognize their own needs and to 
adapt their immediate environment 
to them. A couch is the epitome of in-
timacy, inclusion and relaxation, the 
designer believes, and exactly that’s 
why it should be an essential piece of 
furniture which we are happy to re-
turn to and use. Delicate to the touch, 
stylish textiles, simple lines, comfort 
- and you don’t even have to worry 
about spilling red wine (easy to clean). 
Hannabi is responsible for the sim-
ple, timeless appearance of the piece 
of furniture you desire, but it must be 
the user who completes it. There is no 
other Hungarian furniture brand that 
asks “How wide a couch would you 
like?” and fulfills your wishes exact-
ly the way you imagined!
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Az etikus  
és fenntartható

VUUV Works

Lébényi Anna néhány évvel ezelőtt még 
a Printa berkeiben dolgozott, nem mel-
lesleg pedig az asztalos szakmába is 
belekóstolt. Az etikus és fenntartha-
tó VUUV Works márkát azonban nem 
egyedül jegyzi: iparművészekkel dol-
gozik együtt, akik saját mesterségbeli 
szaktudásukat adják bele minden egyes 
darabba, a slow design szellemében. Ná-
luk nemcsak az alapanyagok megvá-
lasztása, a termékek tervezése, előál-
lítása és csomagolása, de a szállítás is 
környezettudatos módon zajlik. A kí-
nálatban különös gonddal készített kis-
bútorokat, ruhadarabokat és kiegészí-
tőket találunk.

Ethical  
and Sustainable

VUUV Works

A couple of years ago Anna Lébényi 
had worked for Printa and also tried 
herself in carpentry, but she hasn’t 
created the ethical and sustainable 
VUUV Works brand alone. She works 
with industrial designers who incor-
porate their own special craftsman-
ship into each piece, in the spirit of 
slow design. Not only the materi-
als, design, production and packag-
ing are environmentally conscious, 
VUUV Works also ensures sustaina-
bility when transporting the pro ducts. 
They offer small pieces of furniture, 
clothing and accessories made with 
special care.
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Közép-kelet-európai  
életérzés

HYPEANDHYPER printek

A tavaszi járványhelyzetre számos 
tervező reagált a maga módján: a kö-
zép-kelet-európai régió figyelemre-
méltó projektjeire fókuszáló hazai 
HYPEANDHYPER limitált printjein 
többek között egészségügyi dolgo-
zók, ételfutárok, bolti eladók váltak 
a mindennapok hőseivé. A Thank You 
plakátsorozat mellett számos más, 
vizuálisan és tartalmi szempontból is 
izgalmas téma elevenedik meg Bár-
dos László kezei alatt: aki szeretné, 
a szobája falára költöztetheti az M3-
as metró színes csempéit és jellegze-
tes ülőbútorait, vagy akár az ikoni-
kus Wich mann kocsmát is. 

Central Eastern  
European Feeling

HYPEANDHYPER prints

Many designers reacted to the pan-
demic in their own way in the spring: 
on the limited edition prints of Hun-
garian HYPEANDHYPER, who focuses 
on remarkable projects from the Cen-
tral Eastern European region, health-
care professionals, deliverymen and 
shop assistants, among others, have 
become everyday heroes. Besides the 
Thank You poster series, many other 
exciting themes, both visually and con-
tent-wise, are brought to life by László 
Bárdos: if you want, you can move the 
iconic Wichmann pub or the colorful 
tiles and characteristic seats of the M3 
metro line to the wall of your bedroom.
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THANK YOU!Thank you: Doctors, nurses, medical and healthcare workers, 

cleaners, manual workers, farmers, messengers, drivers, 

transporters, police officers, grocery store workers, volunteers 

and everyone who’s working hard in this crucial time.

kazinczy
utca

55

Wichmann

„Cicomátlan, deszkapadlós helyiségben, gyalultfa-asztaloknál, félhomályban ül a söröző közönség, a terem akusztikája következtében iszonyú a zaj, 
beszélgetni csak megfelelő decibelszámmal lehetséges, ilyesféle lehetett hajdan az Orczy kávéház kakofóniája.” - Sárközi Mátyás

W CHMANN
1986–2018 THANK YOU!Thank you: Doctors, nurses, medical and healthcare workers, 

cleaners, manual workers, farmers, messengers, drivers, 

transporters, police officers, grocery store workers, volunteers 

and everyone who’s working hard in this crucial time.
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Trendfüggetlen  
és stílusos

TOMCSÁNYI Leisure kollekció

A folyamatosan dübörgő divatipart, 
és ezzel együtt a tervezőket is lassu-
lásra késztette a koronavírus okoz-
ta kényszerpihenő. A heteken át tar-
tó home office üzemmódban dolgozók 
igényeihez alkalmazkodva kellett kre-
atív megoldást kínálnia Tomcsányi 
Dórinak is, aki a TOMCSANYI már-
kától megszokott magas minőségben 
rukkolt elő a Leisure ruhakollekció-
val. A korábbi szezonok megmaradt 
anyagainak felhasználásával készült 
pizsa mák, köntösök és hálóingek a 
megváltozott fogyasztói szokásokra 
reagáltak stílusosan, mindezt a kör-
nyezettudatosság szellemében. A már-
ka saját tervezésű, karakteres printjei 
mindig kortalanok és szezontól füg-
getlenül is megállják a helyüket: ebbe 
a filozófiába pedig tökéletesen illesz-
kednek a Leisure darabjai is.

Independent  
and StylisH

TOMCSÁNYI Leisure collection

As the world came to a halt because 
of the coronavirus, the roaring tor-
rent of the fashion industry, and with 
it the designers, also had to slow 
down. Adapting to the needs of those 
who had been working from home 
for weeks, Dóra Tomcsányi offered a 
creative solution: she came up with 
the Leisure collection with the usu-
al high quality of the TOMCSANYI 
brand. The pajamas, bathrobes and 
nightgowns, made using leftover 
materials from previous seasons, re-
sponded to changed consumer hab-
its in a stylish manner, all in the spirit 
of environmental consciousness. The 
self-designed, characteristic prints 
of the brand are always timeless and 
stand their ground regardless of the 
season. The Leisure collection fits per-
fectly into this philosophy.
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Kortárs ékszerek  
a nemesfémen túl 

Fruzsi Fekete Jewelry, Gizella 
Biró Jewellery, Seres Eszter, 
Tengely Nóra Jewelry

Ékszer nem csak nemesfémből készül-
het. És hogy ez mennyire igaz, azt reme-
kül példázza az évek óta sikerrel futó 
Ékszerek Éjszakája programsorozat. Itt 
találkozhatott a közönség Seres Esz-
ter vidám szivacsgyűrű-kollekciójával, 
amelyhez természetes, illetve szinteti-
kus szivacsokat használt. Biró Zsófia 
Gizella a karantén ideje alatt felhalmo-
zott fogkrémes tubusokból és kozmeti-
kai tégelyekből inspirálódott: a fogkrém 
helyére (többek között) színesen csillo-
gó kövek költöztek. Sterling ezüstből 
készíti minimál ékszereit Tengely Nóra 
(Nóra Tengely Jewelry), aki legtöbbször 
a láncszerkezetek megformálásával kí-
sérletezik, és van, hogy rendhagyó alap-
anyagokat is beemel egy-egy darabba, 
például a palát. Ugyancsak kortalan 
eleganciát sugárzó fülbevalók, gyűrűk, 
nyakláncok kerülnek ki Fekete Fruzsi 
kezei alól; a Fruzsi Fekete Jewelry-ék-
szerek között nincs két egyforma da-
rab, ebben egészen biztosak lehetünk: a 
tervező valamennyi ékszerét kézzel for-
mázza, melyek a viaszvesztéses eljárás 
során nyernek végleges formát, és vál-
nak ezüstösen csillogó, nőies ékszerré.

Contemporary Jewelry  
beyond Precious Metals

Fruzsi Fekete Jewelry, Gizella 
Biró Jewellery, Eszter Seres, 
Nóra Tengely Jewelry

Jewelry can’t only be made of pre-
cious metals. The truth of this state-
ment has been proven by the program 
series called Jewelry Night, running 
successfully for years now. A collec-
tion of cheerful sponge rings by Eszter 
Seres, made of natural and synthetic 
sponges, is a perfect example. Zsófia 
Gizella Biró was inspired by the tooth-
paste tubes and cosmetic jars accumu-
lated during the lockdown: the tooth-
paste was replaced with (among other 
things) colorful and glittering stones. 
The minimalist jewels of Nóra Tengely  
(Nóra Tengely Jewelry) are made of 
sterling silver; she usually experiments 
with chain structures, and occasion-
ally she also uses unusual materials, 
e.g. slate for her pieces. The earrings, 
necklaces and rings of Fruzsi Fekete 
also radiate a timeless elegance. We 
can be quite sure that there are no two 
identical pieces among the jewels de-
signed by Fruzsi Fekete Jewelry: all her 
work is handmade, and they assume 
their final form during the lost-wax 
casting process, making them silvery 
and feminine jewels.
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