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portfólió

Nem emlékszem pontosan, azt hiszem Matej ötlete volt. Erõs, szigorú  
formákat szerettünk volna bemutatni. A témaváltásra pedig nincs 
külön szabály, ez nem egy évente változó projekt, hanem inkább 
kiállításfüggõ. Ha valahol szeretnénk bemutatni a Colabet, de  
a 01-es kollekciót már idejétmúltnak érezzük, akkor váltunk, és jöhet  
a Colab02.

Ad hoc módon találjátok ki ezeket a szabályokat?
Igen, teljesen. Következõ alkalommal lehet, hogy csõvázas szerkeze-
teket készítünk. Vagy kör alakúakat, esetleg minden tárgy piros lesz.  
Ki tudja? Nyitottak vagyunk.

Szigorú kézm vesség

A ColAb fiAtAl designerek áltAl indított Csoport, melyben A tervezõk megAdott  

szAbályrendszert követve AlkotnAk. berlin és pozsony után mAtej ChAberA (Cz), elwin & 

nynke vAn der hoek (nl), és mArtin zAmpACh (Cz) A design hét keretein belül debütáltAk  

mAgyArországon. mArtin zAmpACh-hAl beszélgettünk A kiállításról, és A ColAb jövõjérõl.

Honnan jött az együttmûködés, és a Colab ötlete?
Matejjel már többször dolgoztunk együtt különbözõ projekteken. Elõször 
egy üvegkollekciót készítettünk a Simax számára, majd Berlinben akartunk 
valami különlegeset kiállítani. A holland tervezõpárral is már régebb óta 
ismerjük egymást: Elwinnel együtt dolgozunk egy prágai design stúdió-
ban. Mivel szeretek más tervezõkkel együttmûködni, természetesnek tûnt 
ez az út, így jutottunk el a Colab ötletéhez.

Ennek a kollekciónak a szabályrendszere az egyes vonalakon  
és a sokszögeken alapul. Hogyan találtátok ezt ki, és milyen idõ-
közönként fog változni a tematika?

Martin ZaMpach-hal,  
a colab tervez jével Mez  Viola beszélgetett

Fotó: 
Colab archive 

Set02 – Matej Chabera
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A tervezõgárda állandó lesz, vagy lehet hozzátok csatlakozni?
Csak a mag marad. Miután felállítjuk a következõ koncepciót, felkérünk 
olyan tervezõket, akiknek a munkáit elismerjük, hogy dolgozzanak velünk. 
Nem hiszem, hogy a folyamat alatt lehet még hozzánk csatlakozni. Ha 
egy kiállításra tervezünk, aminek van egy határideje, akkor ez nehezen 
lenne megoldható. Elõször felvesszük a kapcsolatot a tervezõkkel, aztán 
bezárjuk az ajtókat, és mindenki elkezd dolgozni.

A tárgytervezés folyamata nyitott az érdeklõdõk számára?
Igen, az természetesen nyitott. Szeretnénk megmutatni, mi húzódik a hát-
térben, hiszen a nagyközönségnek általában fogalma sincs arról, hogyan 
„készül” egy designtárgy. Meg akarjuk mutatni a terveket, a prototípuso-
kat, az anyagokat, hogy az emberek értsék, mennyi idõt és energiát igé-
nyel egy tárgy tervezése. Erre sajnos nem volt lehetõségünk Budapesten.

Elégedett vagy az eredménnyel?
Nagyon elégedett vagyok, igen. Pozsonyban díjnyertesek lettünk  
a Dizájnvíkenden, és itt, Magyarországon is több dicséretet kaptunk.

Te eredetileg üvegtervezõ vagy, a Colabben mégis fémmel és fával  
dolgoztál. Hogyan illeszkedik ez a projekt a saját karrieredbe?
Ki akartam próbálni magam, illetve más anyagokat is felfedezni, tapasz-
talatot szerezni arról, hogyan mûködnek, miben mások, mint az üveg. 
Mindezen jó volt keresztülmenni úgy, hogy volt egy csapat mögöttem, 
ami folyamatosan motivált, és visszajelzést adott arról, hogy hol és  
merre tartok.

Sokat kritizáljátok egymást, esetleg veszekedtek is?
Igen, de ezek nem véresen komoly összetûzések, inkább csak a projekt 
érdekében vitatkozunk. Errõl szól a Colab. Hogy designerként inspiráljuk, 
de olykor kritizáljuk is egymást, hogy a végeredmény a legjobb legyen. 

Ha belegondolsz, ezért vannak a szabályok is, hogy nehogy túl expresz-
szívvé váljanak az alkotások. A Colabnek az a lényege, hogy a szakma  
(f)elismerjen minket, és megkezdõdhessen a tárgyak gyártása. Ezért  
mindent megteszünk, hogy az alkotások már készen álljanak erre, és  
ez alapján választjuk meg a tervezõtársakat is.

S mi történik, ha egy gyártó csak a te tárgyadat akarja elkészíteni és 
forgalomba hozni, vagy pont fordítva, csak a te tárgyadat nem?
Minden tervezõ a saját neve alatt dolgozik a csapatban, vagyis nem  
a brandet adjuk el, hanem a különálló tárgyakat. Éppen ezért nem tör-
ténik semmi, ha nem minden kerül gyártásba, van ilyen.

Hogyan tovább a szólókarrieredben?
Saját brandet szeretnék. Egyszerû, kvalitásos tárgyak gyûjteményét, 
melyek a kézmûvességrõl mesélnek a vásárlóknak. Üveg, fa, porcelán – 
csupa természetes anyag, gyönyörûen megformázva.

Spartacus lámpa – Elwin & Nynke van der Hoek

Poly – furnérlemezbõl és parafából – Martin Zampach


