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A londoni dizájnhét évrõl évre nagy sikert 
tudhat a magáénak, hiszen mindamellett, 
hogy a világ különbözõ tájairól egyre töb-
ben látogatnak el szeptember közepén  
a világvárosba, a kiállítók is sokkal szé-
lesebb spektrumon képviseltetik magukat  
a dizájn számos területérõl. A fesztivál idén 
három helyett öt városnegyedben, a Brompton  
Design District, Fitzrovia Now, Shoreditch  
Design Triangle, Chelsea Design Quarter és 
a Clerkenwell Design Quarter területén mu-
tatta be a sztárdizájnerek legújabb kollekció- 
it és az eddig ismeretlen, fiatal tehetségek 
innovációit. A bútorkiállítások mellett szá-
mos „mellékesemény” gazdagította a hét 
programjait. A dizájnélet pezsgõ forgata-
ga a város több pontján is érzékelhetõ volt. 
Izgalmas térinstallációkkal, meghökkentõ 
performan-szokkal találkozhatott a látogató, 
bármerre járt is a városban. A legjelentõsebb 
divat és dizájn boltok is csatlakoztak az ese-
ményhez. 

A klasszikusok között idén is ott talátuk  
a kortársakat az Earls Court kiállítóközpont 
pavilonjaiban, avagy a 100% Design kiál-
lításon, ami a legnagyobb és legrégebbi 
dizájseregszemle a professzionális bútor-
ipar életében Londonban. S az élvonalban 
ott voltak a magyar tervezõk, nem kis szám-
ban idén. A KAZA Concrete a tavalyi év 
nagy kiugrása után saját standon állította ki 
legújbb termékeit, míg a Laokoon Company 
közkedvelt  fejlesztése elnyerte a brit Mix 
Magazin fõdíját, a legjobb márkaújdonság 
kategóriában. Hazai dizájnereink számá-
ra a Tent London is eredményesen zajlott.  
A Shapes of Hungary névre hallgató magyar 
stand igazán népszerûnek bizonyult, ahol 
több tervezõ is kapott megkeresést és pozitív 
visszaigazolást kiállított darabjaira. A Brick 
Lane kiállítócsarnokában megcsodálhattuk 
az IVANKA legújabb installációját is, ami 
szemléltette a legújabb termékfejlesztéseiket. 
A legnagyobb szenzáció azonban a máso-
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dik alkalommal megrendezett Designjunction 
tárlat volt, ami átütõ sikert aratott a nemzet-
közi dizájnszférában. Neves tervezõk jelen-
léte mellett a „3×2 Budapest projekt” kere-
tében állította ki legújabb bútordarabjait  
a POS1T1ON, HANNABI, és Vidó Nóri. 

VIDo NoRI – BEToN éTKéSzLET

A fiatal tehetség eddigi pályafutása során 
már sok történetet elmesélt nekünk kreatív 
székeivel. Az elmúlt években egy új terüle-
ten is kipróbálta magát. Ez a fõzés, amihez 
2013-ban megtervezte kézi gyártású, beton 
kínálótál-készletét. Aki jártas a gasztronómi-
ában, az tudja, hogy a fõzés nem ér véget 
egy ínycsiklandozó étel elkészítésével. A ta-
lálás a legfontosabb: az étel és környezeté-
nek együttes élménye. 

LAoKooN DESIGN – ENSo LáMPA, 
MozGóSzöVETBõL

Az egyedi szövésû, különleges, mozgó textí-
liáért, és az ebbõl készült Laokoon állólám-
páért korábban már megkapták a rangos, 
stuttgarti Blickfang formatervezési kiállítás 
arany díját. Az Enso lámpakollekció darab-
jai elsõ pillantásra élõlényre emlékeztetnek, 
a változtatható forma révén valósággal 
életre kelnek. A fényforrás belsõ üvegfogla-
lata a használóra bízza, miként alakítja át  
a lámpaernyõt, így egyetlen lámpa számta-
lan formát rejt magában. A kollekció öt szín-
palettával készül, mindegyikük több millió 
árnyalatból áll. A Laokoon Design alapítója, 
Szentirmai-Joly Zsuzsanna egy olyan külön-
leges, egyedi szövésû textíliát fejlesztett ki, 
ami egyfajta mozgó szövetként tetszés sze-
rint változtatja alakját.
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CoDoLAGNI DESIGN STuDIo - AVIGNoN 
No.1 PIPEREASzTAL VILáGíTó TüKöRREL

A stúdió 2010-ben jött létre Kodolányi  
Gábor formatervezõ és Halász Katalin mér-
nök közös elhatározásaként azzal a céllal, 
hogy kortárs szemléletû, minõségi tárgyakat 
tervezzenek. Londonban bemutatott Avignon 
No.1 pipereasztaluk formáját az alapvetõ 
geometriai elemek és síkidomok (téglatest, 
körlap) térbeli találkozásának lehetõsége 
ihlette. Az élek mentén végigfutó csapolá-
sok hangsúlyozzák a tömör fa szépségét és  
a gondosságot, mellyel ezt az „ékszeres ládi- 
kát” készítették.

PoS1T1oN – PR N KoLLEKCIó

A POS1T1ON legújabb, 2014-es kollekció-
ját az indiai kultúra ihlette, ami a bútorok 
élénk színeiben, és formavilágában is visz-
szaköszön. A Pr n kárpitos szófái és lámpa-
családja sokféleképp kombinálható, és úgy 
lettek kialakítva, hogy több felhasználási te-
rületen is megállják a helyüket. A lámpacsa-
lád minden tekintetet odavonzott a magyar 
standra.

HEREND – GyöNGyöS KéSzLET 
PoRCELáNBóL

A Herendi Porcelánmanufaktúra termékei, az 
„excentrikus” tálak, a „Gyöngyös készlet” és 
a fényáteresztõ (litofán) leveles lámpák iránt 
komoly érdeklõdés mutatkozott. A látoga-
tók jelentõs része hallott már a Herendirõl, 
ismerte a kézzel készül, illetve egyedi por-
celán tárgyaikat, azok értékét. A moszkvai 
design tanács képviselõje, Irina Gordeeva 
különösen hosszan idõzött a kiállított dara-
bok elõtt.

TAjPEj – THE CRACK-SoRozAT

Egyebek mellett ezt a „repesztett” – fa és 
porcelán komponálásával képzett – váza-
sorozatot (Crack) is megtekinthette nagy-
érdemû Londonban, a 100%-on, méghozzá 
a Tajpej város, egyszersmind Kína design-
fõvárosának önálló standján, amely a kor-
társ kínai formatervezést hivatott bemutatni. 
(MSz) 
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EIGHTDAyS – HANuKA 21 GyERTyATARTó

Az EightDays csoport legújabb terméke, 
a Hanuka 21 újraértelmezi a klasszikus 
Hanukkah gyertyatartót, ami a zsidó litur-
gia egyik leghagyományosabb kelléke. A  
Kecskés Orsolya, Égi Marcell, Hajdu Eszter, 
Darányi András alkotta kollektíva a szakrális 
tárgy „mûködési elvét” megtartva formailag 
gondolta újra azt.

HANNABI – WoMEN FRoM EARTH FoTEL

Rácz Anikót, a „Women from Earth”-modell 
megtervezésében Kim Kyung Soo, a Vogue 
számára készített légies fotói inspirálták.  
A tervezõnõ természetes len és vászonöltö-
zéket választott a bútor számára. Az alap-
fotelhez tartozik egy extravagáns, levehetõ 
huzat is, ami egy pillanat alatt felülírja  
az eredeti formát, de az egyedi tervezésû 
bútordarab önmagában is szép bútora bár-
mely enteriõrnek.

PLIé By ATELIER – KISS-GáL GERGELy, 
THE PLIé KoLLEKCIó

Londonban debütált a Kiss-Gál Gergely épí-
tész-tervezõmûvész vezette kísérleti mûhely, 
a Plié by Atelier elsõ, négy darabból álló 
bútorkollekciója, aminek minden eleme sa-
ját fejlesztésû, innovatív bútorgyártási tech-
nológiával, egyedi szabásvonallal készült.  
A gyártáskor maximálisan kihasználták a ru-
galmas szendvicspanel adta lehetõségeket. 
A Plié kollekció jól ötvözi a bútorgyártást  
a klasszikus szabászati eljárásokkal. A bú-
torok egyedi szabásminta alapján készültek: 
a kiválasztott alapdarabot a tervezõ méretre 
igazítja, majd a felhasználó könnyen térbeli 
formává alakíthatja otthon.

BRAVo! FéM éTKéSzLET

Az idei év slégere a chilei Bravo! fa-fém 
kombinációjú étkészlete. A trendelõrejelzõk 
kutatásai szerint a 2013-14-es évek divat-
ját a metál színû burkolat határozza meg  
a design, a tervezés világában. Ennek egyik 
megvalósulása a Bravo! E tárgykollekció 
nemcsak figyelemfelkeltõ, hanem alapanya-
ga, a különleges tulajdonságú dél-amerikai 
lengafának köszönhetõen nagyon tartós is.



london desing week 2013

KAzA CoNCRETE – MySTILE™ FALBuRKoLAT KoLLEKCIó

Az elsõ, egyedülálló, kortárs betonpanel-kollekciójukat idén külön-
álló, látványos standon állították fel a 100% Londonon. A kortárs 
mûvészi falburkolat és járólap jól ötvözi a praktikusság, a fenn-
tarthatóság és az esztétika együttesét. A KAZA Concrete csapata, 
Mészáros Joe és Oszkó Peter egyedi, sze-
mélyes produktumot alkottak olyan neves 
tervezõkkel együttmûködve mint Marco 
Piva, Erica Wakerly, Kirath Ghundoo vagy 
Gillian Blease.

DRMM STuDIo – ENDLESS STAIR-INSTALLáCIó

Escher végtelenített lépcsõlabirintusokat áb-
rázoló metszeteinek 3D-s változata? Ekként 
is értelmezhetõ az a járókelõk között nagy 
sikert aratott installáció, ami, egyben a fesz-
tivál attribútumaként és annak idejére, a 
Temze partján lett felállítva. A helyi dRMM 
építésziroda tervei alapján megvalósult 
konstrukció ezzel együtt egy kültéri anyag-
kísérlet része is. Laminált elemei ugyanis 
keményfából készültek, miközben a laminált 
lapok gyártói eddig nagyon ritkán alkalmaz-
tak keményfa-alapanyagot. (MSz)

IVANKA CoNCRETE DESIGN – CHEVRoN BEToNPANEL

Az IVANKA Factory Zrt. új beton-kollekcióval mutatkozott be a lon-
doni Superbrands szakkiállításon. A sikertörténetet bejárt magyar 
dizájnmárka évrõl évre komoly szakmai elismeréseket kap. A Tent 
London éttermében is jelen volt a cég, ahol a laboratórium új kísér-
leteit és fejlesztéseit szemlélhették meg a látogatók. Standjukon egy 
játékos szerkesztõ-installáció is helyet kapott, amellyel a látogatók 
akár a helyszínen is megtervezhették a nekik tetszõ burkolatot.  
A dinamikus installáció idén is a rendezvény egyik leglátványosabb-
jának bizonyult.

FAyE TooGooD/ESTABLISHED & SoNS – 
THE CoNDuCToR 

A londoni illetõségû Faye Toogood az 
Established & Sons számára, annak üzle-
tében állította ki helyspecifikus installáció-
ját, a The Conductort. A 6000 m²-es be-
mutatóterembe ellátogató, játékos kedvû 
látogatók irányított fényszimfóniát vezé-
nyelhettek le a felépítmény színes, gyan-
tából készült, kétállású analóg kapcsolóit 
használva. Az interaktív installáció az E&S 
egyik új, Jo Nagasaka japán designer ter-
vezte, ugyanezen színes gyantából öntött 
bútorsorozatának promóciós eszköze is 
egyben. (Msz)   


