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Blogból született

Az idei évben valódi meglepetés érhette azokat, akik régóta 

figyelemmel kísérik a „Gombold újra!” divatprogramot. Történt 

ugyanis, hogy az előző évek tradicionalista, regionalista kiírásaihoz 

képest idén a technológia került a figyelem homlokterébe. Mi a divat 

jövője? Mit jelent a smart fashion? Hogyan integrálható a technológia 

a mindennapok öltözékeibe? Ezekre a kérdésre keresték a választ 

idén a Visegrádi négyek fiatal tehetségei, akik közül végül egy 

magyar tervező kollekciója nyerte el a fődíjat. Lévai Zsófia a MOME 

divat- és textiltervezés szakán szerzett diplomát, az Interknitting 

experimentális öltözékkollekciót egyetemi mestermunkaként 

készítette. Amint egy háttérbeszélgetésben kiderült, édesanyja 

programozó matematikus, míg nagymamája villamosmérnökként ter-

vezett, vagyis a harmadik generáció részéről nem is volt olyan 

meglepő, hogy érdeklődése a smart tech, e-textil, viselhető szenzorok 

felé fordult. Teljesen hordható, gyapjú alapanyagú ruhái az ember és 

a külvilág, az ember és a technológia, az ember és ember közötti 

interakciókra helyezte a hangsúlyt. Láthatatlanul a szövetekbe szőtt 

LED-jei, érzékelői, áramforrásai csodás harmóniába kerültek az 

öltözetekkel. Lévai Zsófia jelenleg Berlinben él, dolgozik és kutat 

tovább különféle smart textil projekteken. 
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Nyomógombold 
újra! 

Stefano Giovannoni neve senki előtt nem lehet 

ismeretlen, aki egy kicsit is mélyebben érdeklődik a 

kortárs tárgykultúra iránt. Idén azzal hívta fel 

magára figyelmet, hogy a 2016-ban elindított 

qeeboo összefogást folytatva, designer super 

groupjának tagjait ismét arra kérte fel, hogy 

narratív, vicces, provokatív tárgyak megalkotásával 

hozzanak új lendületet napjaink design közegébe. 

Andrea Branzi, Gabriele Chiave (Marcel Wanders 

Studio) Richard Hutten, Nika Zupanc, a Studio Job és 

a Front összesen 25 műanyag tárggyal reflektáltak a 

design jelenére, ami a magasan jegyzett designvilág 

elitista, olykor burzsoá szemléletével szemben az 

alkotás élvezetét, a formatervezést körülvevő webes 

környezetet, a globalizációt, a magas minőség 

melletti relatív olcsó árat célozták meg. Figuratív, 

„mesélő” tárgyakról van szó, amivel kapcsolatban 

Andrea Branzi a Dolce Stil Novo of Design fordulatot 

használta. Ezzel utalva a 14. századi irodalom 

radikális firenzei fordulatára, amiben Guido 

Cavalcanti, Guido Guinizzelli, Lapo Gianni, Dante 

Alighieri, Cino da Pistoia a középkor merev dogma-

tizmusával szemben az ember érzelemvilágát, a 

szerelmet, érzékenységet és humort állította.  
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Less testosterone, 
more irony …

Mindig különös izgalommal és figyelemmel kísérjük a hazai 

kortárs design területén azokat a próbálkozásokat, amikben a 

designról folytatott diskurzus a virtuális térből a fizikai térbe 

képes átlépni. Így éltük meg azt a folyamatot, amit a hazai 

blogoszféra egyik legjelentősebb szereplője, a stilblog.hu alkotói 

gárdája járt be az utóbbi években. A blogból kinövő webshop, 

illetve grafikai design vállalkozás, a TATZ, valamint a Tiloson 

futó rádióműsor után, ha nem is egy print magazin megalkotá-

sába vágták a fejszéjüket a jeles bloggerek, de létrehoztak a 

Bálnában egy boltot, minek kínálata fizikai lenyomata mindan-

nak, amit a tárgy és vizuális kultúráról gondolnak. A Stilshop 

kollekciójában magyar tervezők válogatott tárgyai sorakoznak 

fel, melyek közül kiemelt hangsúlyt kapnak a papír és grafika 

alapú termékek. A shop Berecz Tamás jegyezte belsőépítészete 

letisztult, természetes, minimalista hangulatot közvetít, ahol a 

megvásárolható termékek egyszerre képviselnek egyfajta 

személyes ízlést és koherens minőséget. Vizuális előképe 

Pieterjan Gijs és Arnout Van Vaerenbergh alkotta belga 

építészduó „Reading between the lines” elnevezésű projektje 

volt. Erről így nyilatkoztak az üzlet megálmodói: „A megvalósult 

koncepcióra a filozofikus és funkcionális megközelítés különleges 

elegye jellemző, ahol minden apró részlet egyszerre praktikus és 

szimbolikus és egyúttal organikusan illeszkedik a nagy egészbe, 

akárcsak a Stilshop a Bálnában található Hygge karakteres 

építészeti koncepciójába.”

/Fotó: Rácmolnár Milán / https://stilshop.hu/


