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Fotó: Ernest Winczyk

A nemzetközileg elismert formAtervezõk névsorA Apránként bõvül. A 37 éves, lengyel szármAzású tomek rygAlik 

kArrierjének kezdõ lökést külföldi tAnulmányAi AdtAk. A new york-i prAtt institute-bAn szerzett designer végzettségét 

olyAn ügyfelek körében tökéletesítette, mint A kodAk, A polAroid és Az mtv. 2005-ben londonbAn vette át 

mesterdiplomáját, ron ArAd tAnítványAként, Aki tehetséges diákját beAjánlottA A neves olAsz bútorgyártóhoz,  

A morosóhoz. 2008-bAn visszAtért hAzájábA, Ahol megkAptA A lehetõséget, hogy Az uniós elnökség AlkAlmából bútorAi 

képviseljék lengyelországot A brüsszeli pArlAment épületében. gosiA rygAlik nem csAk A mAgánéletben, de A tervezésben 

is társA tomeknek. áltAlA bõvült A stúdió fõként bútortervezésre koncentráló prAxisA A food-design témájávAl. tomek 

2011-ben A design hét csoportos lengyel tárlAtA AlkAlmából járt legutóbb budApesten, mAjd 2013 júliusábAn részt 

vett A mAgyAr formAtervezési díj zsûrijének munkájábAn, és  

A design világnApjA AlkAlmából elõAdást tArtott  

A design terminálbAn. csecsemõkorú gyermekükkel 

közösen vettek részt A beszélgetésen, Ahol tomek 

elárultA A sikeres tervezõvé válás receptjét, A bútoripAr 

jövõképét, A coriAn® kulisszAtitkAit, kicserélt 2 

perc AlAtt egy pelenkát, és elõször vAllott gosiA 

sAját szerepérõl A rygAlik stúdión belül. 

A kezeddel gondolkodj!
Tomek Rygalik és gosia Rygalik tervez kkel Szépvölgyi Viktória beszélgetett
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Biztosan hallotta már a mondást: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt 
harcol, s issza borát!” Mivel többször járt Budapesten, talán alkotott róla 
véleményt, hogy létezik-e kulturális kapcsolat a két nemzet között? Mi volt 
a benyomása errõl a zsûrizés kapcsán? 
TR: Építõ vitát folytattunk, amin keresztül jobban megismerhettem a magyar 
kultúrát. Meggyõzõdésem, hogy gondolkodásmódban a magyarok és a len-
gyelek hasonlóak. Mélyen közös az éles kritikai – már-már negatív – vélemé-
nyezési attitûd, természetesen humorral vegyítve. A nyelvi különbségtõl elte-
kintve, olyan mintha a saját társadalmamban lennék. 

Milyennek értékeli az MFT díjazására benyújtott munkákat?
TR: A diák kategóriát kiemelten erõsnek éreztem. Én nem tudom összehason-
lítani a korábbi évekkel a pályamûvek színvonalát, de a zsûri többi tagjának  
állítása szerint idén kicsit „gyengébb volt a felhozatal”. Az világossá vált, 
hogy a termék kategóriában bemutatott munkák lehetnének jobbak is. 

Megfigyelt valamilyen helyi sajátosságot? Össze tudná foglalni, hogy mi 
a magyar ezekben az ötletekben, termékekben? 
TR: A sokféleség magából a díj eltérõ kategóriáiból adódik, ezért széles 
spektrumot, rengeteg különbözõ megoldást és karakterisztikát láttam. Ami 
általánosan igaz – és engem is megfogott –, az a tervezõk találékonysága, 
eredetisége. Többen megpróbálják átlépni az adott termék tipológiájának 
határait, új utakat keresve. Ez egy merész és kiváló példája annak, ahogy 
designerként érdemes gondolkodni! 

Amikor tanít, mire helyezi a hangsúlyt? 
TR: Arra, hogy a diákok a kezükkel gondolkodjanak. Érintsék meg az anya-
got! Ne rágódjanak túl sokat a koncepción, a filozófián, mert félõ, hogy túl-
ságosan eltávolodnak attól, ami a formatervezõi munka lényege. Járjanak két 
lábbal a valóság talaján és ne álmodozzanak NASA-technológiával gyártott 
anyagokról. „Tapasztald ki, hogyan mûködnek az illesztések, milyen különbsé-
gek vannak az anyagok minõségében! Egyszerûsítsd le! Építsd meg magad 
és közben rájössz, hogy csak akkor tudod kivitelezni, ha az egyszerûségre 
törekszel!” Gazdaságossá teszi a munkát, ha így tervezel, hiszen nem a szá-
mítógép bonyolultsági fokáról indítod a kivitelezést, olyan anyagokból, amik 
illenek a kijelzõn látható képhez, hanem a megvalósíthatóság „józan paraszti” 
szintjérõl, és ez a bolygóval szemben is kíméletes. 

Hogy építi fel ezt egy oktatási folyamatként?
TR: Beszélgetéssel kezdõdik a tervezés. Átgondoljuk közösen, hogy  
az ötlet milyen problémára nyújt megoldást, boncolgatjuk, aztán következik  
a konceptualizálás, amikor arra kérem a diákokat, hogy hozzanak konkrét, 
kidolgozott alternatívákat. Ezek egy része elhullik, és kialakul, hogy melyik 
úton érdemes továbbmenni. Aztán megépítik a befutónak látszó koncepció-
kat, 1:1 arányban – akár egy kis tárgyról, akár egy nagy bútorról legyen szó. 
Rendkívül lényeges, hogy valós léptékben dolgozzanak a tárggyal, a saját 
kezükkel kialakítva azt, hiszen csak így érthetik meg az arányokat, a részle-
teket, és alkothatnak fogalmat a konstruálási folyamatról. Számos diák fog-
lalkozik szolgáltatás-tervezéssel, tehát van, ami ebben az értelemben inkább 

2012-ben az Łod  Design Festival alkalmából bemutatott kísérleti konyha installáció. 
A hajlított csõ elemekbõl álló „bútorcsalád” egyes részei szárnyas csavarral erõsíthetõek egymáshoz – Fotó: Ernest Winczyk
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konceptuális munka marad, így ha végül nem építenek semmit a mûhelyben, 
akkor azt kérem tõlük, hogy menjenek ki az utcára és csináljanak workshopot 
az emberekkel, és velük együtt fejlesszék ki a szolgáltatást. „Tanulj a létreho-
zás által! (Learn by doing!) Ennek köszönhetõen gyorsabban mutathatsz fel 
eredményeket, és az agyad is ébren marad! Ha felállsz, a kezeddel meg-
munkálsz egy anyagot, akkor több oxigén jut az agyba, mintha egy hely-
ben ücsörögsz és beleragadsz a gondolataidba!” – ez a dinamikus és krea-
tív módszer receptje. 

Ezzel a módszerrel a diplomán túli élet kihívásaira is felkészíti õket? 
TR: Közismert tény, hogy óriási a szakadék az iskolapadban megszerzett 
ismeretek – vagyis egy projektre szánt teljes szemeszternyi idõ – és a hétköz-
napok valósága között. Nekünk Gosiával gyakran egy hét alatt ki kell dolgoz-
nunk egy életképes választ a megrendelõ kérésére. Ma nincs olyan, hogy egy 
ötleten 2-3 hónapot gondolkodsz! Mi arra is megtanítjuk a diákokat, hogy 
hová menjenek anyagot beszerezni, hol találnak valamibõl nagyobb válasz-
tékot, hogyan csináljanak végig egy kivitelezést (például: „Számolj azzal is, 
hogy van, aminek száradnia kell! Oszd be az idõd és haladj közben más 
folyamattal! Gondold át, mit fogsz megrendelni, honnan, hogy ne az utolsó 
percben kapkodj!”. Ehhez segítünk nekik leadni a rendelést stb). Elmagyaráz-
zuk, hogyan legyenek praktikusak, hatékonyak és gyorsak. Így képesek lesz-
nek magukat és az idejüket ügyesen menedzselni. Ez a kulcs ahhoz, hogy 
profi designer legyen bárki! 

A végzett diákjai hozzák a remélt eredményt?
TR: Talán önhittség nélkül kijelenthetem, hogy igen. A világ legjobb iskoláiba 
veszik fel õket posztgraduális képzésre, egy másik részük pedig diploma után 
azonnal beindította a saját vállalkozását, és már kaphatóak általuk fejlesztett 
termékek, technológiák. Elkezdtek ebbõl megélni és díjakat is kapnak rend-
szeresen. Ez a modell mûködik! 

Amikor visszatért Angliából Lengyelországba, azt nyilatkozta egy inter-
júban, hogy azért döntött így, mert Lengyelország a lehetõségek terepe. 
Kívülrõl nézve megállapítható, hogy rengeteg építkezés folyik több lengyel 
nagyvárosban, és a GDP-bõl látható, hogy az ipar fejlett. Mégis felmerül 
a kérdés, hogy miért épp a bútoripar az egyik legerõsebb? 
TR: Nem az építkezéseken múlik. A bútor, pláne nagy mennyiség vagy  
nagy méretek esetén drága. A legtöbb nyugat-európai bútor manufaktúra  
és gyártó megszûnt, fenntarthatatlanná váltak a magas elõállítási költségek 
miatt. A bútorgyártáshoz szakmai ismeretek szükségesek, ami Lengyelország-
ban adott, valamint földrajzi fekvésébõl adódóan Nyugat- és Kelet-Európát 
is képes kiszolgálni, csekély szállítási költséggel, az elõállítási költség pedig 

még mindig alacsony. De a helyzet mégsem annyira szerencsés, mert  
idõvel Lengyelország veszíteni fog versenyképességébõl. A GDP nõ, és  
hamarosan nem lesz gazdaságos a Vitrának vagy az IKEA-nak, hogy  
nálunk gyártasson. 

Mi a jövõ?
TR: B2B-üzletek kiszolgálása helyett kreatív gazdasági berendezkedést kell 
választanunk (üzletek közötti kereskedelem – szerk.). Az a cél, hogy mi ter-
vezzünk, fejlesszünk és gyártsunk, fejlett, magas színvonalú, saját termékeket. 
Számos cég elkezdett ráállni erre Lengyelországban. Ebben rejlik a gazda-
ság nagy lehetõsége a távolabbi jövõt nézve. A designerek és a technoló-giai 
szakemberek tehát komoly lehetõség elõtt állnak, részt vehetnek ebben  
a folyamatban. 

A gazdaság dinamikus fejlõdésével egyenes arányban van a közízlés 
fejlõdése? 
TR: A társadalom szûk szelete az, akinek szeme van a designhoz, de hát 
Angliában, Németországban vagy Amerikában se lenyûgözõen ízléses egy-
egy átlagos otthon! Azt is hozzátenném, hogy egyre szélesebb réteget ér 
el ez a téma – leginkább külföldi minták alapján –, nagyban az IKEA-nak 
köszönhetõen, ami az egyszerûséget, ha úgy tetszik, a skandináv design 
alapértékeit közvetíti közérthetõen és  demokratikus áron. Vicces kimondani,  
de az IKEA mûveli a társadalmat az által, hogy alapvetéseket tisztáz egy 
nagyon egyszerû szinten. Mióta visszajöttem Lengyelországba, sokat változott 
a helyzet. Ma például az emberek többségének van elképzelése arról, hogy 
mi a design, és mit csinál egy designer. Nagy lehetõség, hogy az egyre szé-
lesebb középosztály mindennapjainak életszínvonalát jobbá tegyük. Ez a cél, 
és nem csak Lengyelországban. 

Gosia, Ön ha jól tudom, nem csak a magánéletben, de a tervezésben is 
partnere Tomeknek. Pontosan hogy osztják meg a feladatokat? 
GR: Egyenlõ arányban. Közösen gondolkodunk, tervezünk Tomekkel és együtt 
választjuk ki, hogy melyik a leginkább megfelelõ verzió. Mindent megosztunk, 
a lakásunkat, a gyermekünkben lelt örömöt és a munkát is. 
TR: És az ételt is!
GR: Igen, az ételt szertartásszerûen osztjuk meg: különbözõ ételeket rende-
lünk, és a felénél mindig cserélünk! 

Az ételtervezés (food-design) specifikusan érdekli Önt. Mi a célja ezzel?
GR: Már az egyetemen is az étkezés kultúrája, annak jelentései érdekeltek.  
A Rygalik stúdión belül sokat foglalkozunk ezzel. Most jutottunk el oda elõször, 
hogy kis szériában adunk el ilyen tárgyakat. 

Részben a favelák inspirálják Tomek OSB-bõl készített beltéri bútorait, amellyel számos galériát, közösségi teret és fesztivált berendezett, helyszínre szabott formákkal. 
Az újrahasznosítás gondolata is van jelen ezekben a munkákban, valamint az OSB általános építõipari felhasználásának átfogalmazása. 

A képen látható szófa 2009-ben készült, a lengyelországi Torun Centre of Contemporary Art múzeumába – Fotó: Ernest Winczyk



78

A Baguette-asztal ötlete 2011-ben, a bécsi design hét alkalmából született, 
amikor az ételpazarlásra, mint problémára reflektálva készítették el  
az elsõ kenyerekbõl álló bútort. Majd bemutatták Olaszországban,  
a trentói Mart múzeumban egy food-design tematikájú kiállításon 2013-
ban. Mi volt a benyomása errõl a kiállításról és a tárgy szerepérõl a kiál-
lításon belül?  
GR: A kiállítás nagyon meggyõzõ volt. A food-design legkülönbözõbb  
aspektusait vonultatta fel a tárlat, gépek technikai ábráitól kezdve mai sztár- 
designerek munkájáig, és kísérleti alkotásokig a témában. Nagy élmény szá-
munkra, hogy ennek az eseménynek köszönhetõen újra közbeszéd tárgya lett 
az asztalunk, amivel együtt a tudatos fogyasztás és a pazarlás is az emberek 
széles rétegének látókörébe került megint. 

Volt olyan a kiállítottak között, ami meglepte Önt?
GR: Századfordulós mûszaki rajzok ragadtak meg a leginkább, mert ebbõl 
lehetett felismerni, hogy a food-design ugyanolyan erõsen kapcsolódik a for-
matervezéshez, mint a technológiához. Egy olyan 100 éves gép rajzait néze-
gettem, amely azért felelt, hogy a fagyihoz tölcsért készítsen. Nem is olyan 
egyszerû ez a feladat, mint gondolnánk! Hiszen nyers tésztából készül, még-
pedig íves formában, ezt a formát pedig valakinek szintén el kell készítenie, 
és a tészta összetevõi sem mellékesek. Van ehhez kapcsolódóan egy elgon-
dolkodtató történet: Philippe Starck készített egy formatervezett tésztát, ami-
nek a gyártása kudarcba fulladt. A tészta nem fõtt meg minden részében egy-
formán. Ebbõl is látszik, hogy a food-design nem csak arról szól, hogy milyen 
szépen tálalunk valamit.

Számos kísérletet végeznek a stúdión belül, a maguk örömére. Ezt 
idõnként át tudják emelni egy-egy formatervezési megbízásba? 

GR: Minden eset különbözõ. A Morosóval Ron Aradnak köszönhetõen került kap-
csolatba Tomek, de van olyan is, hogy egy-egy nagyobb vásáron bekopogtatunk 
egy gyártóhoz, elbeszélgetünk velük és aztán megmutatjuk a legújabb ötleteinket. 
Akad olyan, hogy ráharapnak, mint tavaly a Moroso egy szék koncepciónkra, 
amit azóta már gyártanak is. De a kulturális különbségeket is figyelembe kell  
venni. Az olaszokra például nem lehet ajtósról rontani. Elõször ebédelni mész, 
megkóstolod az általuk ajánlott mozzarellát, bort, beszélgetsz velük. 
TR: Rengeteg visszatérõ megbízónk van, miközben a stúdiónk egy játszótér és 
egy laboratórium ötvözete. A kísérletezés rendkívül lényeges! Ahogy mondja, 
sokszor jól jön, hogy a korábbi kísérleteink eredményeit át tudjuk emelni egy-
egy konkrét tárgytervezési feladatba. Minden nyáron, amikor egy kicsit las-
sul a tempó, jobban ráérünk arra, hogy a magunk kedvére dolgozzunk, sza-
badon. A tevékenységünk körülbelül 1/3-át teszi ki a saját kezdeményezésû 
ötletek kidolgozása. Akad ezek között bútor, világítás és asztali tárgyra 
készített koncepció. Így tartjuk magunkat formában. Közben persze vannak 
nagyléptékû megbízásaink is, a múlt héten írtuk alá a szerzõdést egy lengyel 
gyártóval, akinek egy teljesen új márkát dolgozunk ki, rengeteg fabútorral. 
2014 áprilisában ismerheti meg a közönség, Milánóban.

A DuPontTM azt kérte Önöktõl, hogy olyan módon hasznosítsák a Coriant®, 
ami eltér a szokásostól. Feltételezem, hogy ezzel az anyaggal is kísérle-
teztek, mire megtalálták a lámpa megfelelõ formáját, gyártási technológiá-
ját. Mi az anyagban rejlõ legnagyobb kihívás a Corian® esetében?
GR: Egyrészt az ára, hiszen szinte megfizethetetlenül drága anyag! 
TR: Jót is mondjunk róla! A Corian® egy megbocsátó anyag. Abban az érte-
lemben, hogy ha megkarcolod, akkor nagyon könnyen eltüntethetõ róla a felü-
leti sérülés. Döbbenetesen ellenálló az efféle behatásoknak, se a fémhez, se 
a fához nem hasonlítható. Problémás ugyanakkor a súlya, amibõl ered, hogy 
a szállítása is körülményes, és szinte lehetetlen, hogy átrakd a lakásod egyik 
sarkából a másikba. Ráadásul ugyanannyira törékeny, mint az üveg. 

Genotyp, Corian® 2008 – Fotó: Ernest Winczyk & Bartosz Gorka Baguette table, 2011 – Fotó: Nick Albert – Kollektiv Fischka
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A 2012-es Łod  Design Fesztiválra készített konyha installációjukról Jean 
Prouvé jutott eszembe. Az egyszerûség, a funkcionalitás, az ipari esztétika 
és persze a fémek használata egyaránt megidézi számomra Prouvé szel-
lemét.
TR: Ezek az elemek egy kis hegesztõmûhelyben készültek, hasonló környezet-
ben, mint ahol Prouvé kísérletezhetett. Az installáció pozitív fogadtatása  
szélesebb körben azért is döbbentett meg bennünket, mert mi nem úgy gon-
doltunk erre, mint hétköznapi használati tárgyra. Ez csak egy keret, ami 
különbözõ funkciókat tölt be. Gondolatébresztõnek szántuk, eseményhelyszín-
nek a fesztiválra. Mégis, egy német gyártó ajánlatot tett rá. Én túl korlátozott 
vagyok ahhoz, hogy elhiggyem, valaki képes lenne ezt konyhaként használni. 
Ha még dolgozunk rajta, akkor születhet belõle egy érdekes bútor. Olyanok 
az elemei, mintha faramuci hangszerek lennének, amin happening-szerûen 
eljátszható egy koncert. Ha konvencionálisabb irányba fejlõdik, akkor nem 
csak az tud majd játszani rajta, aki készítette, hanem mindenki más is. 

Szintén az EU-elnökség alkalmából Rygalik Czesław-sorozatával rendezték be az EU Parlament számos terét 
– Fotó: Ernest Winczyk & Bartosz Gorka

2011-ben a lengyel EU elnökség alkalmából a brüsszeli központ átriumába szõnyeget tervezett Tomek Rygalik – Fotó: Ernest Winczyk 

Lemming chair, Iker, 2011 – Fotó: Tomek Rygalik


