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A bútorokat és kiegészítőket gyártó altreforme idén lett 10 
éves. Jubileumát a cég különkiadással ünnepelte: az alapító, 
művészeti vezető Valentina Fontana Castiglioni öt neves olasz 
tervezőt/csoportot kért fel alkotásra. Antonio Aricò, Serena 
Confalonieri, Marcantonio, Alessandro Zambelli és egy duó, 
a Zanellato/Bortotto (Giorgia Zanellato + Daniele Bortotto), 
avagy a felkértek alkották meg a Raw&Rainbow című limi-
tált (10 darab/mű) sorozat darabjait. Mindenki két művet – 
szobrokat, a legtöbb 30-60 cm magas – hozott létre alumíni-
umból (Raw), amik az új-pop szellemében, megidézve a most 
igen divatos ’80-as éveket üde, szivárványszínű (Rainbow) 
formákat öltöttek. E művek remek kiegészítői az altreforme 
popos bútorsorozatainak, amik önálló enteriőrökként szin-
tén szerepeltek a mostani Salone del Mobile di Milano 
X Anniversary Altreforme Boutique című kiállításán. 
Fotó: ©altreforme

Az ez évi SaloneSatellite Award első helyezetje 
az olasz Stefano Carta Vasconcellos lett 
a CucinaLeggera nevű szuperkönnyed rendsze-
rű és összeállítású, rétegelt lemezből készült, ele-
mes konyhabútorával, ami kb. 7 perc alatt össze-
állítható csavarok és ragasztóanyag nélkül. Digital 

tailoring és hand made találkozása a konyhában.  

A Budapesti Nyári Fesztivál és a Múzeumok 
Éjszakája programjainak sorában, 2018. júni-
us 15 - augusztus 26. között lesz látható az Új 
Budapest Galériában a 13. madeinhungary + 
a 6. MeeD designválogatás. A régiós – magyar, 
cseh, lengyel és szlovák – tervezők munkái 
mellett első ízben szerepelnek német, olasz, 
osztrák, román, svájci és szlovén alkotók által 
jegyzett bútorok, lakástextilek, designtár-
gyak. Külön egységet alkotnak majd a vendég 
országok és magyar ékszertervezők munká-
it bemutató, valamint a müncheni Pinakothek 
der Moderne után először Budapesten, az 
Academy of Fine Arts and Design in Bratis-
lava, Studio S+M+L_XL – Metal and Jewel 
által rendezett, izgalmas Új Konstelláció/New 
Constellation című kiállítások. Támogatók: 
International Visegrad Fund, NKA, CIG Pan-
nónia Biztosítók, Akademie Schloss Solitude, 
Prohelvetia. Részletek, kapcsolódó programok: 
www.madeinhungary-meed.hu 
Fotó: Ernest Wińczyk

Április 20-án hirdették ki a Dél-Budát és 
Csepelt összekötő új híd (munkacímen: új Duna-
híd) nemzetközi tervpályázatának győztesét. 
A pályázatra beérkezett 17 pályamű (12 külföldi 
és 5 magyar konzorcium) közül a nyertes 
a UNStudio és a Buro Happold Engineering
tervezőiroda alkotta konzorcium két pilonos,
part felé dőlő kábeles terve lett. A zsűri értéke-
lése szerint a kétszer három forgalmi sávos, 
villamosközlekedésre is alkalmas híd terve stati-
kailag a legátgondoltabb, esztétikailag kedvező 
kialakítású, elegáns, karcsú, harmonikus, és 
városképileg a legkedvezőbb. A kapcsolódó
úthálózatról hivatalos tervek még nincsenek, 
egészen pontos végdátum sincs, de várhatóan 
(remények szerint) a 2020-as évtized második
felére lesz készen a híd. 
Látványterv: UNStudio+Buro Happold Engineering


