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Őszi színkavalkád
Idén ősszel több alkalommal is lehetett hallani arról hogy milyen időjárási rekordok dőlnek meg hol 

pozitív, hol negatív irányban. Én nem tudom hogy ebből mi az igazság, de egy biztos, gyönyörű őszünk 

volt. Az időjárás kegyes volt szinte minden téren, legyen szó szüretről, sportról, vagy rendezvényről. Az 

novemberi magazinban megpróbáltunk szemezgetni ezekből és megmutatni a kedves olvasónak azt 

hogy akár a szabadban, akár a kiállító termek vagy rendezvény helyszínek melegében jártunk , remek  

választás volt midegyik.

Nem is tudom melyik rendezvény érdekelte jobban a szerkesztőséget, de egy biztos hogy a tavaly debütáló 

Salon Budapestet nagyon vártuk és talán nem túlzás azt mondani hogy hiánypótló kiállítást sikerült megalkot-

nia már tavaly is a szervezőknek. Mi akik nemcsak a nemzetközi tervezők, designerek alkotásait is szeretjük 

bemutatni, örömmel konstatáltuk hogy végre valaki a szakmai szervezetekből is felismerte azt, hogy nem 

csak összemérni kell a magyar alkotásokat a külföldiekkel, hanem bemutatni, lehetőséget adni nekik hogy 

egy nemzetközi mezőnyben is bizonyítsanak, és inspirációt adjanak másoknak.

Természetesen nem csak a kiállításoké a fókusz ebben a lapszámban sem, folytatjuk a hazai ékszerdobozok 

felkutatását és a Párisi udvar után most bemutatjuk a Mystery Hotel Budapestet is. A hotelek mellett több 

olyan építészeti megoldást is a figyelmükbe ajánlanék amelyek nem a szokványos építészeti vonalat követik, 

inkább a praktikum vagy a látvány elemek domináltak a tervezésük és kivitelezésük alatt.

A fesztivál szezonnak ugyan vége, de azért akadt olyan nívós rendezvény amit mi sem hagytunk ki, 

annál is inkább mivel a nyáron nagy sikert aratott Paloznaki Jazzpiknik csapata rendezte idén a Jazzy 

fesztivált a MOM kultban és kíváncsiak voltunk hogyan remekelnek egy sokkal kisebb helyszínen ahol a 

szakértő közönség, (velünk együtt) nagyon jól érezte magát.

Az üzleti rovatunkban egy picit a divat felé vettük az irányt a gasztro vonalról és megtudtuk Kiss Fru-

zsitól hogy manapság egyre nagyobb igény van a személyi stílus tanácsadókra és ez nem csak a ruha 

vásárlásban mutatkozik meg hanem komoly szakmai előadásokon oktatják azokat akik erre nyitottak.

Ebben a hónapban is teszteltünk jó pár autót amelyek közül a Lexus US 250h került a novemberi szám-

ba, de a nemrég debütáló Audi Q3rs és a BMW concept4 modellek mellett a motorok szerelmeseinek 

is mutatunk egy újdonságot a Yamaha MT03 személyében.

A magazin utolsó oldalain mindig extravagáns yachtokat, vitorlásokat szoktunk bemutatni önöknek, amit 

most egy igen sikeres sportpályafutás magyar vonatkozású eredménye kapcsán picit másként tesszük. 

Vitorlás ez is, csak kisebb és csak ketten irányítják. A Balatonon rendezett repülő hollandi EB, úgy gon-

dolom megérdemli hogy ebbe a rovatba bekerüljön, főként hogy a győztes Majthényi-Domokos páros 

immár hatszoros Európa bajnok és nem mellesleg tizenháromszoros világbajnok ! Gratulálunk fiúk !

Nekünk tetszik a novemberi magazin, remélem önöknek is, és remélem a boltokban kezdődő karácso-

nyi őrület ellenére lesz idejük velünk együtt olvasgatni.

Magyar Gábor  
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MADO Architects

Ferde beton falak
A Sisangan villa a MADO Architects tervezőasztalán született meg. A bátor, geometrikus 

otthon a tenger és az erdő között épült fel. A projekt során nagy figyelmet szenteltek a ma-

gánszféra védelmének, ami a ház legfontosabb jellemzője, így a struktúra elhelyezése lét-

fontosságú volt. A négyzet alakú alapot ferde tetőfalak védik. A megfelelő pozícionálásnak 

köszönhetően rengeteg természetes fény árad be az épületbe, amitől bent olyan érzésünk 

van, mintha egy luxusvillában sétálgatnánk. A ház persze a természet és belső tér kapcsola-

tát is figyelembe vette, így a ház átnyúlik a kertre is. Mivel az alapot elforgatták, a ferde falak 

adják meg a ház stílusát. Ennek eredményeképp egy új nyelvezet született az építészetben.

hírek   építészet
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Dirk Denison

Fehér ház a tónál
Chicagótól északra, a Michigan-tóra néző parton áll egy hosszú, egyenes teret képező ház 

U-alakban visszahajtva, határt képezve az azt körülvevő két különböző táj között. Ahogy 

kilépünk a növényekkel borított tetőteraszokra a ház keleti oldalán kilátásunk nyílik a tenger-

partra, naplemente idején pedig a nyugati oldalon a ház által körülzárt tér egy védett udvart 

képez, ahol az esti órákban nyugodtan elvonulhatunk. A belső térre is jellemzőek a folyama-

tos körkörös formák, melyek összessége egy érdekes kombinációját alkotja meg a nyitott 

és elzárt terek sorozatának. A Michigan-tó házának középpontját egy üvegfallal zárt spirál-

lépcső képezi, amely dinamikus vizuális kapcsolatot teremt a külső terekkel, és azon végig-

haladva folyamatosan változtatja a lakók elé táruló látványt a ház és a táj között. Az épület 

karakterét elsősorban két jellegzetes forma alkotja; az alsó szinten a betonfalak, amelyek a 

ház partra néző oldalának jellegzetes vonalait határozzák meg, illetve az emeleti szint ívelt 

üvegpavilonjai, amely hídszerű szerkezete a szomszédos erdők hangulatát hivatottak köze-

lebb hozni. A felső szinten acél sodronyokat, oszlopokat és rácsokat használtak az épület 

díszítéséhez, aminek eredményeként nyugodt belső tér nyílik a környező tájra. A rezidencia 

mindkét karaktere teljesíti a lakók nyugodt pihenésének lehetőségét, emellett a ház minden 

pontja alkalmas arra, hogy gyönyörködhessünk a házat körülölelő panorámás tájban.

hírek   építészet
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hírek   építészet

Top Tower Prága

Süllyedő hajó
A 135 méter magas Top Towert Prága szívében szeretnék megépíteni, azonban elég sok 

ellenállást kelt a projekt. Miért? Nos, azért, mert a toronyház olyan, mint egy óceánba süly-

lyedő hajó. A dolog azért is problémás, mert a történelmi belváros az UNESCO Világörökség 

részét képezi, így felhőkarcolók elvileg nem épülhetnének a környéken. Az építészek szerint 

a Top Tower egy teljesen hagyományos épület, amelynek adtak egy kis csavart. A süllyedő 

hajótestet zöld növényekkel kívánják borítani, amitől még inkább egy poszt-apokaliptikus 

filmrészletre fog emlékeztetni a környék. Ez persze direkt hatásvadász elem, hiszen a céljuk 

vele az, hogy felkeltsék az emberek figyelmét a környezetszennyezésre és környezeti prob-

lémákra.

A Top Tower a tervek szerint lakóháznak épül, az alsó szinteken irodákkal és egy kulturális 

központtal. A tetőteraszról pedig az egész városra kilátás nyílhat.

„A projektet már több mint két éve tervezzük. Ez alatt az idő alatt rengeteg kutatást végez-

tünk, de jelenleg is folynak a tárgyalások arról, hogy vajon megkezdődhet-e az építkezés.” 

Amennyiben engedélyes lesz a terv, az építkezést 2021-ben megkezdik, a költségvetés pe-

dig 85 millió dollár körül alakulhat.
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hírek   építészet

Daxing International Airport

A világ legnagyobb reptere
A Zaha Hadid Architecths által tervezett 700 ezer négyzetméteres Daxing Internatio-

nal Airport megnyitotta kapuit, így az ő nevükhöz fog fűződni a világ legnagyobb ter-

mináljának megtervezése. A Starfish névre keresztelt reptér évente 45 millió utast fog 

kiszolgálni, azonban ez a szám 2025-re 72 millióra növekedhet a számítások szerint. 

Természetesen a fejlesztések ezután sem állnak meg. A pekingi reptér később akár 100 

millió embert is képes lesz ellátni. A terminál a hagyományos kínai építészeti mintákat 

követve épült, így közvetlen kapcsolatban álló terekből áll, amelyeket egy központi ud-

var köt össze. 

A design segít az utasoknak, hogy könnyedén eljussanak a számukra fontos zónákba. 

A központi udvar egy többszintes közösségi tér a terminál szívében. A tetőszerkezet-

ben lévő tetőablakok sem véletlenszerűen vannak elhelyezve, ezek is a tájékozódást 

szolgálják. A terminálban tágas közösségi terek találhatók, a tervezők így számoltak 

a későbbi bővítésekkel. A kompakt design egyszerűen átjárhatóvá teszi a repteret, a 

gépek pedig közvetlenül a terminálnál tudnak állni, így könnyen és gyorsan megközelít-

hetők. A 79 kapu közvetlenül a terminálhoz csatlakozik, így az utasok hamar átjuthatnak 

egy másik géphez, ha arra van szükség. A konfiguráció nyolc perc sétával oldja meg 

az átszállást.
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hírek   motor

Saharudin Busri

Dyson után szabadon
A neves ipari tervező, Saharudin Busri egy olyan elektromos motorkerékpár koncepcióval 

rukkolt ki, melyet a Dyson toronyventilátora inspirált. A brit feltaláló James Dyson 2009-ben 

mutatta be különleges „lapátnélküli” elektromos ventilátorát. Dyson Air Multiplier technoló-

giájának lényege, hogy a levegő a gyűrű alakú fejen keresztül felgyorsul, a készülék körül 

nyomáskülönbség keletkezik, amelynek köszönhetően a környező levegőt is magába szívó 

erőteljes légáramlat jön létre, miközben a ventilátor lapátjai a készülék belsejében vannak 

elrejtve. Busri küllők nélküli koncepció motorjának váza több „Dyson gyűrűből” áll, melyek 

sodró lendülettel kapcsolódnak egymásba. A kék, ezüst és piros színekben pompázó motor 

három csíkból álló fényszórót, szinte már hagyományos piros kör alakú féklámpát és a Dyson 

V11-es porszívóra emlékeztető elektromos erőforrást kapott.
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hírek   óra

Louis Moinet

A naprendszer felfedezése
A Hold után Moinet most a Marsot mutatja be egy gyönyörű karóra segítségével. A vörös 

bolygó ugyan nagyon messze van a Földtől, azonban Louis Moinet segít elrepülni oda egy 

meteoritdarab felhasználásával. A Mars esetében nem egy szimpla homokszemcséről van 

szó. A 3 óránál található morzsa a számlap részét képezi. Az aprólékosan megtervezett de-

sign tökéletesen visszaadja a bolygó felszíni megjelenését, és az olyan legendás vulkánokat 

is felismerhetjük rajta, mint az Olympus Mons. A minta a hátlapon is folytatódik. 

A Mars a márka első olyan órája, amely római számokra emlékeztető jelöléseket használ a szám-

lapon. Az óra- és percmutató is nagyon különleges, a képet pedig a másodpercmutató egészí-

ti ki. A felhúzható óra akár 48 óra járástartalékkal rendelkezik. Az aligátorbőr szíjjal rendelhető 

Marshoz természetesen díszdoboz is tartozik. Ára 15 ezer és 40 ezer svájci frank között alakul.



14 Luxury

hírek   kultúra

Erwin Wurm

Elhízott művészet
Le Havre igazán életre kelt ezen a nyáron, hiszen olyan művészek látogattak el ide, akik igazi 

játszótérré tudták tenni a helyet. A Summer in Le Havre 2019 rendezvény során az osztrák 

művész, Erwin Wurm négy eltúlzott művel jelent meg a városban.

Ezeket különböző pontokon állította ki. A duci autót a keskeny ház mellett láthattuk, a nagy 

kabátot és a Csók névre keresztelt szobrot pedig nem messze ezektől. Minden alkotása a 

társadalmi helyzetre, túlfogyasztásra, valamint a szobrászépítészetre reflektál.

Wurm autója a város szívében parkolt le, egy múzeum oldalában. A túlméretezett négyke-

rekű tükörre emlékeztető felületével nagy feltűnést keltett. A túlméretezett idomokkal Wurm a 

túlfogyasztásra akarja felhívni a figyelmünket, hiszen minden vonal, ív és forma túlzás ezen 

a gépen.  A keskeny ház a művész gyermekkori házát utánozza le, szélessége azonban 

csupán egyetlen méter. Ez az arányokat teszi mikroszkóp alá, hiszen a belső tér is alkalmaz-

kodik a külső elrendezéshez. Ezzel a művész a generációnk sztenderdizáltságából csinál 

viccet. A Csók és a nagy kabát, amely két életnagyságú szobor, átalakítják a mindennapo-

kat. Két hot dog nyúlik egymás felé egy csókért, amivel teljesen antropomorf fizikai kvalitáso-

kat hoznak létre. A nagy kabát is kihívást jelent érzékeink számára, hiszen máshogy kívánja 

láttatni a világot.
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hírek   kultúra

TAB 2019 Észtország

Gőzerő
A TAB 2019 Észtországban nyitotta meg kapuit. A kiállítás idén a Beauty Matters, azaz a 

szépség számít címet kapta. Idén a fesztivál az építészet esztétikai élménye előtt tiszteleg, 

célja pedig, hogy felemelje a szépség státuszát válaszként az ökológiailag nem megfelelő 

épített környezetekre. A Biennale főszínterén kívül találjuk a fesztivál egyik legmegkapóbb 

projektjét, a gőzhajlított pavilont.

A Steampunk nevet viselő installáció Soomeen Hahm, Igor Pantic, Cameron Newnham és 

Gwyllim Jahn közreműködéséből született meg. Az aprócska dombon álló faépítmény pro-

minens vizuális élményt ad a városban járóknak, és 2021-ig meg tudjuk majd nézni. A négy 

méter magas installáció egyszerű eszközök felhasználásával készült, megvalósításához pe-

dig a vegyes valóság különböző felületeit hívták segítségül.

A csapat szerint a Steampunk újragondolja a hagyományos építészeti megoldásokat, be-

mutatja fejlődésüket, valamint a néző számára is kihívást jelent, hiszen ha ránézünk erre az 

építményre, újraalkotjuk modern építészetről alkotott véleményünket. A Steampunk az adap-

tív design témakörét járja körbe, amely nagyban függ az anyagok viselkedésétől és tervezés 

pontosságától. Ezzel köztes helyen szerepel, ahol az installáció már nem szimplán analóg, 

és nem szimplán gépiesített. A kőrisből épült pavilon faanyagát könnyű volt hajlítani. Hogy a 

struktúra erősebb legyen, a Thermory által előállított erősebb faanyagot is használtak benne. 

A termikusan módosított fa ellenállóbb a fagynak, hónak és erős napsütésnek.
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hírek   gasztro

Kaviár Madagaszkárból

Rova Caviar
Mivel egyre inkább teret hódít a gazdaságokból származó tenyésztett kaviár, a világ 

minden részén elkezdték a telepítést. Azonban a legújabb versenyző mégis meglepő. 

Madagaszkár is ringbe szállt a világ legjobb kaviárja címért. A Mozambik mellett találha-

tó sziget ebben az évben 5 tonna kaviárt fog piacra dobni. A márka a francia Acipenser 

cégnek köszönheti születését, akik a legelső afrikai kaviárgazdaságot megalapították 

2009-ben. „A barátaink azt hitték, megőrültünk. Kaviár Madagaszkárról? Aztán megle-

pődtek.”

Nos, a kétszázötven helyi munkást alkalmazó kaviárfarm évente öt tonna kaviárt készül 

exportálni, a következő öt évben pedig meg akarják duplázni ezt a forgalmat. Mióta az 

Acipenser eladta az első üvegcséjét, 155 darab, 86 ezer dollárt érő beluga hallal is 

bővült a gyűjteményük. A cég persze egy online boltot is üzemeltet Rova Caviar néven, 

így már nem csak francia és amerikai éttermekben kóstolhatjuk meg a fekete gyöngyöt.
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hírek   golf

Pannonia Golf & Country Club

Golfünnep
A Magyar Golf Szövetséggel karöltve 2019 októberében immár negyedik alkalommal gyűlt 

össze a magyar golf krémje. Nemek és korosztályok alapján összesen 10 válogatott csapat 

állt rajthoz a barátságos, valóban ünnepi megmérettetésen, csapatonként 4-4 golfozót fel-

vonultatva. Az esemény presztízsét növelve a Profi játékosok is elütőre álltak csakúgy, mint 

a golfban szuperszeniorként aposztrofált 70 év felettiek. A Pannonia Golf Club csodálatos 

állapotú pályáján, az eseményhez méltó körülmények között zajlott a játék, mely a szombati 

kvalifikációt követően úgynevezett match play játékformában folytatódott vasárnap. A kima-

gasló szombati eredményeknek (Závaczki Bálint az elvárt ütésszámnál 4-, Rózsa Dávid és 

Lugosi Tamás 2- ütéssel teljesítette kevesebből a 18 szakaszos pályát) és a remek késő-nyári 

időnek köszönhetően vasárnapra népes szurkolótábor gyűlt össze.

A küzdelem a hölgyeknél és az uraknál egyaránt a Felnőtt válogatottak győzelmével zárult, 

de a remekül megszervezett versenyről mindenki győztesként távozott. A Pannonia Golf & 

Country Club évente csaknem 30 versenynek ad otthont, szoros együttműködésben úgy az 

Európai, mint a Magyar Golf Szövetséggel. A létesítmény a nem golfozó vendégek számára 

is nyitott étteremmel, valamint egy 10 szobából álló apartmanházzal várja vendégeit, legyen 

szó akár egy családi ebédről, hétvégi kikapcsolódásról, akár üzleti találkozóról, tréningről.











A hónap újdonságai   Goodwood Revival
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VISSZA A JÖVŐBE!

A fejedelmi eleganciájáról, luxus színvonalú kiszolgálásáról és varázslatos környezetéről ismert Goodwood House a Nagy-Britannia déli részén elterülő West 

Sussex megyében található. Hatalmas parkja 1998 óta minden évben otthont ad a ’40-es, ’50-es és ’60-as évek legendás versenyautóit felvonultató ünnep-

ségnek, amelynek részeként híres pilóták elevenítik fel az 1948 és 1966 között ugyanitt megrendezett Goodwood Racing Circuit leggyorsabb köreit. A láto-

gatók a háromnapos hétvége atmoszférájától kezdve, a díszítéseken át, egészen a viseletekig korhű környezetben csodálhatják meg a legendás járműveket. 

A Goodwood Revival névre keresztelt eseményt idén szeptember ben hívták életre, a BMW Group Classic pedig a MINI fennállásának hatvanadik évfordulója 

alkalmából 1959-be kalauzolta vissza a rajongókat. A klasszikus Mini debütálásának esztendejéről a BMW Group Classic nem csupán a márka első négyke-

rekűivel, de exkluzív filmvetítésekkel is megemlékezett. A fő műsor az 1969-ben bemutatott „Olasz meló” volt, amelyben a Michael Caine alakította Charlie 

Croker és bandája három Mini Cooper segítségével hajszol több mázsányi aranyat Torinóban.
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A hónap újdonságai   Berlini fal



30 ÉVE TÖRTÉNT 

A berlini Friedrichstraße-n álló The Wall Museum több ezer kiállított relikviát őriz az egykoron kettéosztott 

város, az elnyomás szimbólumaként emelt vasfüggöny és a szigorúan őrzött ellenőrzőpontok történetéről. 

A múzeum felső szintjén, a fal leghíresebb berlini ellenőrzőpontjaként ismertté vált Checkpoint Charlie-ra 

néző ablak mellett áll a valaha használt legkisebb szöktető autó: a BMW Isetta. Klaus-Günter Jacobi (79) 

idegenvezetőként kíséri végig a látogatókat a múzeum termein, azt azonban kevesen tudják róla, hogy 

nem csupán számos szökési kísérlet történetét ismeri, de a BMW Isetta motorterében végrehajtott sikeres 

szöktetés ötletét is ő eszelte ki. A berlini fal leomlása után harminc évvel a BMW újra elmeséli Klaus-Gün-

ter Jacobi, barátja, Manfred Koster és a kilenc ember szabadságát jelentő, legendás kisautó történetét: 

a „The Small Escape” című kisfilm 2019. október 2-án debütált a televízióban, valamint a BMW Group 

YouTube-csatornáján és közösségimédia-felületein.
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A hónap újdonságai   Jetikölyök
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NAGY UTAZÁS

A Pearl Studio és a DreamWorks Animation közös produkciója nagyszabású, 3000 mérföldes utazásra viszi 

a közönséget Sanghaj utcáitól a lélegzetelállító havas himalájai tájakig. Amikor egy csintalan baráti társa-

ság találkozik egy fiatal jetivel, kalandos felfedezőútra indulnak, hogy összehozzák a varázslatos teremt-

ményt a családjával a föld legmagasabb pontján. A rendező Jill Culton (Nagyon vadon) a társrendező Todd 

Wilderman (Trollok, Croodék), a producer Suzanne Buirgy (Kung Fu Panda 2, Végre otthon!) az executive 

produced Tim Johnson (Túl a sövényen, Végre otthon!, Z, a hangya). 
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építészet   Mystery Hotel Budapest
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Misztikus élet  
a páholyházban
A PESTI BELVÁROS ÚJABB GYÖNGYSZEMMEL GAZDAGODOTT, A VI. 
KERÜLETBEN, A PODMANICZKY ÉS VÖRÖSMARTY UTCA SARKÁN MEG-
NYITOTTA KAPUIT A MYSTERY HOTEL BUDAPEST. AZ ÖTCSILLAGOS 
LUXUSSZÁLLODA A SZTÁRDESIGNER, VARRÓ ZOLTÁN TERVEI ALAP-
JÁN ÚJULT MEG.
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építészet   Mystery Hotel Budapest
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SZÖVEG:SZEGŐ HANNA

FOTÓ:BATÁR ZSOLT,JANCSÓ GERGELY

A 
hotel nevével és homlokzatával is 

hirdeti a rejtélyek házának törté-

netét: ez az épület volt a Magyar-

országi Symbolikus Nagypáholy 

első állandó központja 1896-tól. 

Innentől 1919-ig számítják a magyar szabad-

kőművesség virágkorát: közel száz páholyban 

mintegy 11 ezer szabadkőműves dolgozott, kö-

zöttük olyanok, mint Ady Endre, Bölöni György, 

Ignotus, Kernstok Károly, Kosztolányi Dezső, 

Benedek Elek, Kresz Géza, Heltai Jenő és még 

sokan mások. A homlokzati timpanonon jól lát-

ható a szabadkőműves jelkép, a körző és a há-

romszög együttállása. A szabadkőművesség 

az egyik legősibb filozofikus testvériség, amely 

A homlokzati timpanonon 
jól látható a szabadkőműves 

jelkép, a körző és a 
háromszög együttállása. 
A szabadkőművesség az 

egyik legősibb filozofikus 
testvériség, amely egy 
progresszív erkölcsi 

rendszerre és közösségre 
épülő titkos szervezet.

építészet   Mystery Hotel Budapest
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építészet   Mystery Hotel Budapest

A felújítás során a több mint 
százéves épület történelmi 

örökségét tiszteletben tartva, 
annak építészeti értékeit 

megőrizve különleges 
megoldások, egyedülállóan 

újszerű vizuális trükkök, 
optikai illúziók születtek.
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építészet   Mystery Hotel Budapest

egy progresszív erkölcsi rendszerre és közös-

ségre épülő titkos szervezet. Az épületet Rup-

pert Miklós építész tervezte, falait Róth Miksa 

üvegablakai és Than Mór történeti festményei 

díszítették a Fin de siècle korszakában. 

Az épület az első világháború alatt hadikórház-

ként üzemelt, 1920-tól pedig a Magyar Orszá-

gos Véderő Egylet foglalta el a páholyházat, mi-

vel előbb a Tanácsköztársaság, majd Dömötör 

Mihály néppárti belügyminiszter formálisan is 

betiltotta a páholyéletet.

A második világháború után ismét a szabad-

kőművesek használták az épületet ’47-ig, majd 

a belügyminisztérium használta azt egészen a 

rendszerváltásig. Ezt követően üresen állt a pá-

holyház, amely a hosszas renováció után idén 

nyílt meg luxusszállodaként.

A felújítás során a több mint százéves épület 

történelmi örökségét tiszteletben tartva, annak 

építészeti értékeit megőrizve különleges meg-

oldások, egyedülállóan újszerű vizuális trükkök, 

optikai illúziók születtek. Varró Zoltán munkatár-

saival két éven át dolgozott azon, hogy mind a 

82 szobában egyedi, különleges hangulat bű-

völje el a vendégeket: sejtelmes fények, mar-

káns textíliák, egyedi vizesblokkok és világhírű 

festmények újragondolt verziói teremtik meg a 

Mystery Hotel Budapest atmoszféráját.

A szállodában 3 különböző stílusú szobát talá-

lunk, melyek a görög oszloprend alapján a dór, a 

ión és a korinthoszi neveket viselik. Az antik görög 

oszlopnak meghatározó szerepe van a szálloda 

tematikájában: az egyes szobák és lakosztályok 

az oszloprendek stílusjegyeit tükrözik, ez alapján 

csoportosítják őket.  A Dór oszloprendnek van-

nak a legnehezebb, legegyszerűbb formái és 

arányai. Dór szobáinkban az angol viktoriánus 

stílusjegyek a meghatározók. Az Ión szobák a 

szálloda a felsőbb emeletein helyezkednek el. Az 

Ión oszloprend könnyedebb, elegánsabb, így a 

szobák a francia manzárd stílusjegyeit követik. 

A korinthoszi oszlop a legdíszesebb antik görög 
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építészet   Mystery Hotel Budapest

oszlop, így ebben a szobatípusban a klasszikus 

barokk stílusjegyek, a bordó bársonyfüggönyök a 

jellemzők. A lakosztályok is maradandó élményt 

ígérnek: az Atelier Studio egy festőművész ottho-

nát idézi meg, a Da Vinci Suite századfordulós 

szellemben nyújt fenséges kényelmet, a Terrári-

umszoba pedig egy üvegfalú és üvegtetejű építé-

szeti különlegesség.

A hotel kiemelt tere a The Great Hall Restaurant 

& Lounge. Ahogyan a szabadkőművesek idején, 

most is ez a központja a szállodának: ez a terem 

volt valaha a szabadkőművesek egyiptomi stí-

lusban megalkotott titkos terme. Az óriási csillár, 

az oszlopok, a súlyos függönyök és a Loggiára 

vezető dupla vas csigalépcső lenyűgöző látványt 

nyújtanak. A gasztronómiában is visszaköszön-

nek a nagypolgári, századfordulós ízek. 

A The Secret Garden Day Spa a szálloda elva-

rázsolt belső kertjében egyedi wellness élményt 

nyújt. A gyönyörű eklektikus épület belső udvara 

igazi elvarázsolt barokk kertté változott, ahol ha-

talmas pálmafák alatt pihenhetnek a vendégek. 

A The Sky Garden Rooftop Terrace tetőteraszáról 

a Budai Várra nyílik a panoráma, ezt tetézi tető-

teraszon kialakított privát, szabadtéri jacuzzi. A 

Mystery Hotel Budapest a nemzetközi Preferred 

Hotels & Resorts szállodalánc luxusszállodákat is 

tömörítő L.V.X brandjének a tagja.

A hotel kiemelt tere a 
The Great Hall 

Restaurant & Lounge. 
Ahogyan 

a szabadkőművesek idején, 
most is ez a központja 

a szállodának
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építészet   Mystery Hotel Budapest
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építészet   Virgin Galactic

 „A Foster + Partners által létrehozott „Gateway to Space” 
létesítmény tiszteleg a múlt által 

nagy becsben tartott környező ősi táj előtt, miközben 
az energiahatékonyság és a fenntarthatóság révén erőteljesen 

magában foglalja a jövőt” – mondta a Virgin Galactic.
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építészet   Virgin Galactic

„Gateway  
to Space”
A VIRGIN GALACTIC NEMRÉG BEMUTATTA A VILÁG ELSŐ KERESKEDEL-
MI ŰRTERMINÁLJÁT LUXUS VÁRÓKKAL. MÁJUSBAN MÁR MEGÍRTUK, 
HOGY HA AZ EMBER UNALMASNAK TALÁLJA AZ EGZOTIKUS UTAZÁ-
SOKAT, AKKOR RICHARD BRANSONNAK KÖSZÖNHETŐEN, MOST MÁR 
VAN LEHETŐSÉGE AKÁR AZ ŰRBE IS KIUTAZNI.

H
a az ember 250 ezer dollárt kifizetett egy űrrepülésre, akkor valószínűleg nem akarja 

utolsó perceit a Földön egy átlagos repülőtéri váróban eltölteni. Pont ezért a Virgin 

Galactic megnyitotta a „Gateway to Space” néven a világ első kereskedelmi űrter-

minálját. A mintegy 62 ezer négyzetméternyi űrkikötő 18 000 hektáros állami bizalmi 

földterületen fekszik Új-Mexikóban, található itt még egy futurisztikus hangár, egy 

csúcstechnológiával felszerelt vezérlőközpont, és ami az utazóknak a legfontosabb: egy luxus vá-

rórész, csúcsminőségű kényelemmel, az intergalaktikus utazásuk előtt idő eltöltésére. A terminál 

tehát idővel a jövő galaktikus utazásainak érkezési és indulási helyévé válhat majd.

A Foster + Partners brit építészeti cég által tervezett „Gateway to Space” egy tágas, kétszintes 

épület, aminek célja a maximális kényelem megteremtése. Az első emelet a „Gaia” címet viseli, 

ami görögül az „Anya Földet” jelenti, ez a tér különféle társalgókkal és kávézókkal van kialakítva, 

ahol beszélgetni és kikapcsolódni lehet, mielőtt az űrbe utazhatnánk. A „Barista Sziget” mellett az 

utazótársakkal alakíthatunk ki új kapcsolatokat egy finom kávé kíséretében.

A Virgin Atlantic sajtóközleménye szerint a terület „elősegíti a bajtársiasság érzetet és az elszánt-

ságot az egyes jövőbeli űrhajósok személyes küldetésének teljesítésében.” Van még egy interak-

tív digitális sétány is, amely bemutatja az utazók előtt álló nagyszerű expedíciót.

A második emelet a „Cirrus” nevet viseli. Ez a szint olyan operatív tereket tartalmaz, mint egy 

vezérlőközpont, a pilóták munkaterülete és egy eligazító központ. A tér fehér-szürke színekben 

fürdik, amelynek célja a „fény, a levegő és a repülés” ábrázolása.

A két szint művészileg összefonódik, és a Földről az űrbe vezető utat képviseli. A kiterjedt, pad-

lótól a mennyezetig érő ablakok panorámás kilátást nyújtanak a környező sivatagra – ami a kopár 

Mars vörös színű tájára emlékeztet.
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Villa Neo
A HAMBURGBAN TALÁLHATÓ MODERN HÁZ A QUERKOPF ARCHITEK-
TEN TERVEZŐASZTALÁN SZÜLETETT MEG. A LUXUSVILLA MINDEN HA-
GYOMÁNNYAL SZAKÍT ÉS OLYAN KONTRASZTOT TEREMT AZ AZT KÖ-
RÜLVEVŐ TERMÉSZETTEL, AMIRE MÉG NEM LÁTTUNK PÉLDÁT.

A 
ház olyan, mint egy művészi ins-

talláció egy pódiumon egyensú-

lyozva, amely egyúttal a mély-

garázs fölött helyezkedik el. Az 

inspirációt a közeli erdő bizto-

sította az épülethez. A ház L-alakú, alkalmaz-

kodva a dombhoz, amelyre épült. Ez a forma 

ráadásul védelmet is nyújt a külső terasz és 

úszómedence számára.

A kis bejáraton keresztül juthatunk be az ud-

varra, azonban az utcáról csak a betonfelü-

letek láthatók, így az arra sétálók nem tudnak 

leskelődni a belső tér felé. A földszint teljesen 

elzárt az utcafront elől, csupán az erdő felé nyíl-

nak ablakok. Az elhelyezkedésnek köszönhető-

en azonban rengeteg fény árad be a szobákba 

így is. A felső szint az alsó szint kontrasztjaként 

jelenik meg.

A hatalmas üvegfelületek körbeölelik a megcsa-

vart betonszerkezetet, viszont a kialakítás során 

nagyon odafigyeltek a tulajdonosok privát szfé-

rájának védelmére is. A hálószobából közvet-

lenül az erdőre láthatunk rá, az acélvonulatok 

pedig a különböző szinteket kapcsolják össze.  

Ez az építészek víziója egy minimalista, modern 

villáról, amely átalakítja a modern szabályokat 

és a természettel való együttélést helyezi elő-

térbe.

építészet   Querkopf Architekten
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A ház olyan, mint egy művészi 
installáció egy pódiumon 

egyensúlyozva, amely egyúttal 
a mélygarázs fölött helyezkedik 
el. Az inspirációt a közeli erdő 

biztosította az épülethez. A 
ház L-alakú, alkalmazkodva a 

dombhoz, amelyre épült.

építészet   Querkopf Architekten
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építészet   Camppinus Park Innovative Resort
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Ház a házban
A MODE:LINA HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSZETI ELJÁRÁSOKAT ÉS MODERN 
MEGKÖZELÍTÉST EGYSZERRE ALKALMAZOTT, AMIKOR LÉTREHOZTA A 
CAMPPINUS PARK INNOVATIVE RESORT ÜDÜLŐHELYET A LENGYEL-
ORSZÁGI JEZIERZANYBAN.

A nyaralóhelyen egy sor apartman 
található, amelyek a japán Shou 

Sugi Ban technológiával készültek 
el. Az apartmanok célja, hogy az 
ide látogatók teljes kényelemben, 
csendben élvezhessék az idejüket.

A 
nyaralóhelyen egy sor apartman 

található, amelyek a japán Shou 

Sugi Ban technológiával készültek 

el. Az apartmanok célja, hogy az 

ide látogatók teljes kényelemben, 

csendben élvezhessék az idejüket. Az apartma-

nok legkülönlegesebb része a ház a házon belül. 

A fekete struktúrában találjuk a konyhát, fürdőszo-

bát, valamint egy tárolót. Mivel ezeket a helyisége-

ket egy egységen belül helyezték el, az apartman 

többi része teljesen nyitott és átjárható maradt. A 

középen található fekete építmény jól ellensúlyoz-

za a természetes színeket, valamint a falakat körü-

lölelő faanyagot. A fekete visszatérő szín, hiszen 

az ablakkeretek, korlátok is ebben a színben pom-

páznak. A nappali az apartmanok egyik végében 

található, ide pedig a hatalmas üvegfelületek ren-

geteg természetes fényt engednek be.

építészet   Camppinus Park Innovative Resort
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építészet   roundAround
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Az elektromos hajtású hajók egész évben működőképesek, 
lehetővé téve a közlekedést és áruk szállítását. A találmány előtt 
több, mint 10 percig is eltarthatott az egyik oldalról a másikra 

való séta, amit a robotizált hajók 2 percre csökkentenének.

Körbe-körbe
A MIT SENSEABLE CITY LAB KUTATÓI ÁLTAL AZ AMSZTERDAMI AD-
VANCED METROPOLITAN SOLUTIONS INTÉZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉS-
BEN KIFEJLESZTETT ROUNDAROUND PROJEKT ALAPVETŐEN EGY, RO-
BOATS NEVŰ AUTONÓM HAJÓKBÓL ÁLLÓ MOZGÓ HÍD.

A 
legkevésbé sem tradicionális, körkörös megoldás a Marineterrein és az amszter-

dami városközpont közötti vízi utat köti össze, lehetővé téve az emberek és áruk 

gyorsabb szállítását.

A roundAround koncepciójának központi eleme az autonóm hajók használata, ezek 

a Roboat projekt prototípusai, amelyeket emberek és áruk szállítására fejlesztettek 

ki. A Roboat intelligens és autonóm rendszere lehetővé teszi a hajók közötti kölcsönös kommu-

nikációt az ütközések elkerülése érdekében. A lézeres szkennelési technológián keresztül pe-

dig képesek felismerni az akadályokat és aszerint megváltoztatni az útvonalukat. Az elektromos 

hajtású hajók egész évben működőképesek, lehetővé téve a közlekedést és áruk szállítását. A 

találmány előtt több, mint 10 percig is eltarthatott az egyik oldalról a másikra való séta, amit a ro-

botizált hajók 2 percre csökkentenének. A roundAround miatt létrehozott partok közti biztonságos 

kapcsolat nyilvános teret képezhet közvetlenül a vizek mellett, az utcaszint és a hajók között. A 

RoundAround egy ideiglenes infrastrukturális rendszer, melynek formatervezése és a technológiai 

innovációja révén, a telepítése kevesebb követelményt és korlátozást igényel, mint a hagyomá-

nyos hajóval történő személyszállítás kialakítása.

építészet   roundAround
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F
eküdni egy jégkunyhóra emlékeztető 

kabinban, közben a mennyezeten ke-

resztül csodálni a sarki fényt, másnap 

bejárni az Északi-sarkot, majd haza-

menni és elmondani a barátainknak, 

hogy az éghajlatváltozás nem egy mese, hanem 

elérte az Északi-sarkot is – ezt a missziót tűzte ki 

célul a Luxury Action nevű utazási iroda, amely 

turistákat vinne oda, amely eddig a felfedezők 

terepe volt. Az iroda utazásokat szervez Lapp-

földre, Finnországba és Grönlandra, most pedig 

egy régóta dédelgetett ötletét szeretné megva-

lósítani: az tervezik, hogy felépítik a világ leg-

északibb pontján elhelyezkedő szállodaláncot 

az Északi-sarkon. Persze nem egy tipikus hotelre 

kell gondolnunk, sokkal inkább egy fűtött üvegű, 

jégkunyhó utánzatra. Áprilisban telepítenék őket 

az Északi-sarkra, ekkor indulnak el a nagyobb 

sarki expedíciók is, az év többi hónapjában pedig 

Svalbardon (Spitzbergák), az Északi-sark és Nor-

Hordozható iglu
EGY UTAZÁSI IRODA TURISTÁKAT VINNE AZ ÉSZAKI-SARKRA CSODÁLNI A SARKI FÉNYT, ÉS MEGNÉZNI, 
MILYEN KÁROKAT OKOZ AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS. PERSZE NEM EGY TIPIKUS HOTELRE KELL GONDOLNUNK, 
SOKKAL INKÁBB EGY FŰTÖTT ÜVEGŰ, JÉGKUNYHÓ UTÁNZATRA.

végia közötti szigetcsoporton helyeznék el őket. A 

North Pole Igloos névre keresztelt projekt elemei 

teljes luxust kínálnak, amely ebben a környezet-

ben egyet jelent az északi fény megfigyelésével 

a lakótérbe álmodott üvegmennyezeten keresztül. 

A konstrukció üvegfalait szélsőséges, sarkvidéki 

időjárási viszonyok közepette tesztelték. Az érdek-

lődők helikopterrel érkeznének. Janne Honkanen 

célja azonban ennél sokkal több: egyfajta misszi-

onárius szerepet is szán a vendégeiknek, ugyan-

is szerinte ők lehetnének azok, akik szélesebb 

körben elterjeszthetnék, amit a saját szemükkel 

láttak, vagyis hogy mit okoz az éghajlatváltozás a 

sarkvidéki övezetben.

design   North Pole Igloos
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„Évek óta jelen vagyunk 
az északi övezetben, ez 
manapság a világ egyik 
legexkluzívabb úticélja. 
Szeretnénk utasainknak 

lehetőséget adni arra, hogy 
biztonságos körülmények 
között megismerhessék az 

Északi-sarkot.” – nyilatkozta 
Janne Honkanen, a Luxury 

Action alapítója.

design   North Pole Igloos
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„Best of the Best” díjas
AZ 1954-BEN ALAPÍTOTT, VILÁGHÍRŰ RED DOT AWARD: DESIGN CONCEPT VERSENYEN IDÉN 48 ORSZÁG-
BÓL 4218-AN PÁLYÁZTAK. MIKLÓSI ÁDÁM MAGYAR FORMATERVEZŐ SLĒ SZÁNKÓTERVE A LEGMAGASABB, 
“BEST OF THE BEST” DÍJAT NYERTE.

G
yerekeknek és felnőtteknek egyaránt használható szánkót akart tervez-

ni, amihez kellően játékos, ugyanakkor egy skandináv bútorhoz hasonlóan 

letisztult és minőségi formavilágot álmodott meg.

„A hajlított rétegelt lemezből készült Slē szakít a tradicionális, mindannyiunk 

fejében élő szánkó képével. Az anyaghasználat és az esztétika szempont-

jából egyaránt innovatív termék a skandináv bútorokra jellemző letisztult és minőségi meg-

jelenést ötvözi a rétegelt lemez olyan kiváló fizikai tulajdonságaival, mint akopásállóság, 

nedvességgel szembeni kiváló tűrőképesség és rugalmasság. 

A gyerek és felnőtt használatra egyaránt alkalmas szánkó a visszafelé döntött ülőlapnak 

köszönhetően kényelmes és biztonságos, a kettős íves konstrukció pedig az oldal és ke-

resztirányban fellépő erők csökkentését teszi lehetővé egy stabil, de ugyanakkor rugalmas 

szerkezetként” – mutatta be díjnyertes tervezését Miklósi Ádám, a POIZO startup társala-

pító-tulajdonosa.

A szánkó használata kényelmes és biztonságos a visszafelé döntött ülőlapnak köszönhető-

en. A kettős íves konstrukció lehetővé teszi az oldal- és keresztirányban fellépő erők csök-

kentését egy stabil, ugyanakkor rugalmas szerkezetként.

Miklósi idén év elején kezdte a Slē fejlesztését, a télen pedig már tesztelné is a prototípust.

design   SIē szánkó
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Miklósi Ádám formatervező 
nyerte el a legrangosabb 

design díjat, a Red Dot Awardot 
egy szánkó koncepcióval. A 

Red Dot számos díjat kioszt, ám 
Miklósi a legmagasabb, „Best 
of the Best” elismerést kapta, 

amelyet a kategória 4218 
pályázójából összesen 35-en 

érdemeltek ki.

design   SIē szánkó
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A zafírsárkány
AZ RM 57-03 TOURBILLON SAPPHIRE DRAGON NÉVRE HALLGATÓ KÜLÖNLEGES ÓRA, RICHARD MILLE 
EGYIK KÜLÖNLEGES PROJEKTJÉNEK CSÚCSPONTJA. A ZAFÍR ÉS ARANY MŰVÉSZI ALKOTÁSKÉNT ÉPÜL BE 
EGY TOURBILLON SZERKEZETBE. A ZAFÍR MEGMUNKÁLÁSÁNAK ÖSSZETETT ELJÁRÁSÁT KOMBINÁLVA A 
GRAVÍROZÁS FINOM ÉS KÖLTŐI MŰVÉSZETÉVEL. RICHARD MILLE HÍRNEVÉT PONT AZ EHHEZ HASONLÓ 
LÁTSZÓLAG FÜGGETLEN VILÁGOK ÖSSZEVONÁSÁNAK MERÉSZ MEGKÖZELÍTÉSÉNEK KÖSZÖNHETI.

A 
sárkány, egy mitikus állat, amely 

egy ősi képzeletbeli világból 

származik és elválaszthatatlan a 

keleti kultúrától. Több jelentéssel 

is rendelkezik, itt a kitartás a siker, 

valamint az erő és hatalom szimbóluma, amely 

az elemek mesterévé teszi. A robusztusság és 

megnyugtató szilárdság fogalmát hordozza a 

sárkány szimbóluma, ahogyan az szilárdan ki-

tölti a kézzel vésett tourbillon óraházát, melyet 

Olivier Vaucher gravírozói készítettek, Richard 

Mille közreműködésével.

A vízen áthaladó fantasztikus lényként a sár-

kány harmonikusan beágyazza a zafír Yin-t, 

amely a folyékony elem jelentését fejezi ki, és 

az arany Yang-ot, amely a Nap ellentétes hő-

jét és pozitív konnotációját hordozza. A zafír 

különleges helyet foglal el Richard Mille mun-

kásságában, ahol ezt az anyagot használja a 

legbonyolultabb esetekben és mozgó alkatré-

szek készítéséhez.

A sárkány gravírozásához Olivier Vaucher és 

csapata új kézi polírozási és gravírozási tech-

nikákat dolgozott ki a zafír természetes átlát-

szóságának fokozására. A faragott vörös arany 

fej és lábak szintén hangsúlyozzák a zafír kris-

tályszerkezetét. A pikkelyek apró részletei egy 

hosszú és gyengéd aranyfestési folyamat ered-

ményei, ahogy azokat a sárkány nyelvére és 

szemére felvitték, mindezzel határozott megje-

lenést adva és a mű utolsó művészi dimenzióját 

megnyitva.

A „Grade 5” besorolású titán RM57-03 óra-

szerkezet szélsőséges skeletonizációja egyér-

telműen feltárja az óra minimalista alapját, és 

a mozgó szerkezetének fogaskerekeit új per-

spektívába helyezi.

Az „RM 57-03 Tourbillon Sapphire Dragon” kü-

lönleges darabja lehet egy órakollekciónak, a 

már bevált tradicionális technikák és a műszaki 

innovációk ötvözésének eredményét szimboli-

zálva.

Azonban sajnos egyelőre csak és kizárólag 

Ázsiában kapható, az RM 57-03 Zafír sárkány 

korlátozott kiadású modellje, amiből csak 55 

darab készült, és ha mindez még nem lenne 

elég, akkor ezek közül 5 darab, különleges zafír 

tokban is elérhető.

design   Richard Mille RM 57-03
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A vízen áthaladó fantasztikus lényként a sárkány harmonikusan beágyazza a zafír Yin-t, 
amely a folyékony elem jelentését fejezi ki, és az arany Yang-ot, amely a Nap ellentétes 

hőjét és pozitív konnotációját hordozza. A zafír különleges helyet foglal el Richard Mille 
munkásságában, ahol ezt az anyagot használja a legbonyolultabb esetekben és mozgó 

alkatrészek készítéséhez.

design   Richard Mille RM 57-03
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A
zt hiszed, hogy ebben az eset-

ben „csak a márkát kell megfi-

zetned”? Nagyon tévedsz. Ez 

a legmodernebb mechanika és 

a hibátlanul megmunkált 60,66 

karátos briliáns kivételes fúziója, egyetlen 

férfi kiegészítőbe sűrítve, mindenféle feltűnés 

vagy giccses utóérzet nélkül.A Roland Iten 

R60 Diablo a művészet és a mérnöki preci-

zitás különleges egyvelege. Ugyanazokon a 

gépeken készítették, melyeken a svájci órák 

finom szerkezetét, és bonyolult, aprólékos fel-

építése is vetekszik ezekkel a luxuscikkekkel. 

Összesen 109 összetett alkatrész található 

meg benne. Kézi kialakítású hidak, rugók, 

fogaskerekek, melyek egyetlen high-tech me-

chanizmussá állnak össze. Lényegében a ré-

szek kölcsönhatása az egyes darabok lelke.

Ilyen árkategóriában már nincs helye a bóvli-

nak, így a felhasznált anyagokkal sem fukar-

kodtak a készítők: a 18 karátos vörös és fehér 

arany mellett a váz felépítéséhez alkalmazott 

szupererős, magas osztályozású titánium is 

biztosítja a kifogástalan minőséget és az egye-

di fogyasztói élményt. A tervező ugyanis nem a 

vitrinbe szánja kreációját: elmondása szerint a 

Diablo R60 akár hétköznapi viseletre is remek 

választás. Abban a vásárló egészen biztos le-

het, hogy kiegészítője nem fog néhány alkalom 

után tönkremenni. Az örök élettartam 100%-ban 

szavatolt.

Ennek a különleges gyöngyszemnek az elké-

szítése mintegy 18 hónapig tartott, és számos 

neves szakember bevonását is szükségessé 

tette. Az eredmény a luxus egy teljesen új di-

menziója, melyre minden tehetős gentleman 

vágyik. A műremek egyedi sorszámmal el-

látva, a készítő saját kézzel aláírt eredetiség 

igazolásával kerül a szerencsés dúsgazdag 

vásárlóhoz.

Az 5 milliós árba sajnos kizárólag az övcsat fért 

bele, arról magunknak kell gondoskodnunk, 

hogy egy komplett kiegészítő előnyeit élvez-

hessük.

A férfi ékköve
MENNYIT KÖLTÖTTÉL AZ EDDIGI LEGDRÁGÁBB KIEGÉSZÍTŐDRE? TÍZEZER FORINTOT? SZÁZEZRET? HA ANNYI 
PÉNZED LENNE, HOGY SZINTE BÁRMIT MEGVEHETNÉL, MI LENNE A FELSŐ LIMIT? ÚJABB ÉRDEKESSÉGEK A 
VILÁGBÓL: A ROLAND ITEN MECHANICAL LUXURY COMPANY ÚJ SZINTRE EMELTE A SZUPERGAZDAGOK KÖ-
RÉBEN A RONGYRÁZÁS ÉS A FÉNYŰZÉS FOGALMÁT. A DIABLO R60 NÉVRE KERESZTELT, ÓRIÁSI GYÉMÁNTTAL 
ÉKESÍTETT, AUTOMATA ÖVCSAT ÉRTÉKÉT UGYANIS NAGYJÁBÓL 5 MILLIÓ DOLLÁRRA BECSÜLIK.

design   Diablo R60
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 Roland Iten R60 Diablo 
a művészet és a mérnöki 

precizitás különleges egyvelege. 
Ugyanazokon a gépeken 

készítették, melyeken a svájci órák 
finom szerkezetét, és bonyolult, 
aprólékos felépítése is vetekszik 

ezekkel a luxuscikkekkel. Összesen 
109 összetett alkatrész található 

meg benne.

design   Diablo R60
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Milánóban 
debütál
AZ ARTISTA MÁRKA MÖGÖTT HÁROM TERVEZŐ ÁLL, 
AKIK EGYEDI FEJLESZTÉSŰ TÁSKA- ÉS KIEGÉSZÍTŐ 
KOLLEKCIÓIKKAL 1997 ÓTA VANNAK JELEN A DIVAT-
PALETTÁN. 2020-AS TAVASZI-NYÁRI KOLLEKCIÓJUK 
SZEPTEMBERBEN DEBÜTÁL A MILÁNÓI DIVATHÉTEN.

A 
budapesti székhelyű divatmárka tavaszi-nyári kollekcióját az 

európai világváros sokszínűsége, a magyar tenger – a Bala-

ton – természeti jelensége és az itt megélt nyári, gondtalan 

gyerekkori emlékek ihlették. Kimeríthetetlen inspirációs for-

rás Buda és Pest különbözősége, és ezt két kapszula kol-

lekcióban mutatja meg nekünk Imre Katalin és Rácz Nóra évtizedek óta 

működő tervezőpárosa.

Szülővárosukat az országokat átívelő Duna szeli ketté, így a két városrész 

szerkezete és minősége is elkülönül egymástól. A budai városrész jellem-

zően hegyekkel tarkított, sokkal csendesebb és családiasabb hangulatot 

idéz. Hallhatjuk reggel, ahogy a madarak dalolnak, magunkba szívhatjuk a 

friss levegőt. Ezt a nyugodt – nagyvárosok természetétől szokatlan – érzést 

hangosítják fel a könnyedén lengő dzsörzé darabok és az egyedi printek – 

a nyugodt és laza elegancia híveinek 

dedikálva ezt az egységet.

A nyüzsgő pesti oldal, a füstös kocs-

mák, a gangos, kissé poros és néhol 

omladozó, de az 1910-es éveket 

érezhetően megidéző házak egy 

újabb érzetet adnak a kollekció má-

sodik felvonásához. Képzeljük el, 

amint megérkezünk egy régi lakó-

épület bejáratán át egy csodaszép, 

virágos belső udvarra. Amikor felfelé 

nézünk nemcsak a kék eget pásztáz-

hatjuk végig, hanem elmélázhatunk a 

belső homlokzat építészeti csodáin 

is. Viszkóz és szatén anyagok lágy eséssel követik a test vonalát. Férfi 

nyakkendő avanzsál izgalmas női övvé, mert Pest – ami nemcsak, hogy 

megér egy estet – sok mindent képes befogadni. Ezen kapszula kollekció 

színeit Tatjana Zhabina érzékletes grafikái színesítik, vagy kézi hímzésként 

jelennek meg. Ezzel is sugallják az ARTISTA design időtállóságát. A terve-

zők arra mutatnak rá ruhadarabjaikkal, hogy viseld sokáig és szeresd az 

emberi értéket képviselő ruháidat – írják.

A magyar tengerként ismert Balaton csodájának ajánlották a kollekció har-

madik és egyben záró akkordját a tervezők. Ez a részlet maga a szemé-

lyes visszaemlékezés. A fiatalkori felhőtlen játékok és az eltűnő idő érzete 

jelenti ma is a Balatont, akár az akarattyai löszfalon ülve a naplementében, 

akár egy koncertet hallgatva Balatonföldváron. Ezen darabokon a vibráló 

sárga, a hűs kék és a fehér színek románca hívja életre ezeket az emléke-

ket éles fekete kontraszttal keretezve.

Szubjektív élmények, 
szignifikánsan eltérő 

érzetek és képzetek szabad 
asszociációja, sok-sok 

szín és minta. Az ARTISTA 
következő tavaszi-nyári 

kollekciója hű lenyomata 
a nagyvárosi és természet 
közeli lét kettősségének.

design   ARTISTA 2020 tavaszi-nyári kollekció
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design   ARTISTA 2020 tavaszi-nyári kollekció
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design   BMW Motorrad Heritage Kollekció
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Klasszikus stílusban
A BMW MOTORRAD EGYRE NAGYOBB HANGSÚLYT FEKTET A HERITAGE SZEGMENSRE, ÉS MOST ELŐSZÖR 
BEMUTATJA HERITAGE RIDE&STYLE KOLLEKCIÓJÁT. A 2020-AS BMW MOTORRAD HERITAGE KOLLEKCIÓ 
ÚJ TERMÉKEK SZÉLES SKÁLÁJÁT KÍNÁLJA A BŐRKABÁTOKTÓL ÉS FARMER FELSŐRUHÁZATTÓL KEZDVE 
EGÉSZEN A MOTOROS KESZTYŰKIG ÉS A JELLEGZETES CSIZMÁKIG.
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A
z időtlen klasszikus és ikonikus 

BMW Motorrad részletek ihlette új 

Heritage Kollekció a tradicionális 

stílust a modern és vérbeli moto-

ros öltözetek minden előnyével 

ötvözi. A felhasznált erős és strapabíró anya-

gok magas szintű biztonságot és funkcionali-

tást nyújtanak.  

 A klasszikus motorkerékpárok jellegzetes szín-

világa – a TwinStripesnak nevezett látványos 

fehér csíkokkal díszített mélyfekete elemek – a 

kollekció minden darabjában visszaköszön. Az 

eredeti, márkára jellemző stílusjegyek és a fém 

BMW embléma szintén a dizájn részét képe-

zik. A ruházati termékeken megjelenő rézszínű 

elemek és vizuális kiemelések visszautalnak a 

klasszikus BMW motorkerékpároknál használt 

anyagokra. Az új kollekció a BMW Motorrad tör-

ténelmének és a motorozás szűnhetetlen szen-

vedélyének megtestesült ünnepe. 

A BMW Motorrad történelme egészen 1923-ig 

nyúlik vissza. Az R32 volt az első BMW motor-

kerékpár, ami legördült a gyártósorról – termé-

szetesen léghűtéses, kéthengeres boxermotor-

ral szerelve. 1978-ban a BMW Motorrad egy 

teljesen új terület úttörője lett, ugyanis az első 

sorozatgyártással foglalkozó vállalatok egyike 

volt, aki saját motoros ruházattal jelent meg. 

A BMW R nineT 2014-es piaci bevezetésével 

életre hívott Heritage szegmens mára a BMW 

Motorrad egyik meghatározó kategóriájává 

vált. Az elkövetkezendő évben e szegmens 

teljesen új dimenziókban kezdi meg bővülését. 

A BMW Motorrad bejelentette egy sorozatgyár-

tású motorkerékpár piaci bevezetését 2020 

második felében, amely a Cruiser szegmensbe 

való belépését jelzi.  

A BMW Motorrad Heritage Kollekció 2020 janu-

árjától lesz elérhető. E kollekción felül további 

BMW Motorrad motoros felszerelések kerülnek 

majd bemutatásra – a hagyományoknak megfe-

lelően a 2019-es milánói EICMA motorshow-n.

design   BMW Motorrad Heritage Kollekció
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Az időtlen klasszikus és ikonikus BMW Motorrad részletek 
ihlette új Heritage Kollekció a tradicionális stílust a modern és 

vérbeli motoros öltözetek minden előnyével ötvözi. A felhasznált 
erős és strapabíró anyagok magas szintű biztonságot és 

funkcionalitást nyújtanak.  

design   BMW Motorrad Heritage Kollekció
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kultúra   Godot Kortárs Muvészeti Intézet

A 
Godot Galéria sikeres fennállá-

sának 20. évfordulója alkalmá-

ból, tevékenységi körét kibővít-

ve hozta létre a Godot Kortárs 

Művészeti Intézetet (Godot 

Institute of Contemporary Art - GICA). A kép-

zőművészeti központ 1100 négyzetméteres 

összterületével, 700 négyzetméteres csarnok 

terével és a közvetlenül hozzá tartozó 4 szin-

tes épület egységével egyedül álló független 

képzőművészeti intézményként működik ma 

Magyarországon, ahol projekt room-ok és 

műterem lakások szélesítik a lehetőségek 

palettáját. Az intézmény célja lehetőséget te-

remteni a művészet szabad áramlásának, te-

ret adva fiatal művészek és kurátorok önálló 

alkotói szabadságának kibontakoztatására.

A Godot Kortárs Művészeti Intézet lépésről 

épült fel és fejlődik továbbra is. Története 

2018-ban indult, amikor az évente egyszer 

megrendezett Godot Young Generation 

(GYG) Art Fair megkapta állandó helyszín-

ként a GICA kiállító terét a Fényes Adolf 

utcában. A 2019-ben kurátorok, művészek 

és művészeti csoportosulások számára kiírt 

nemzetközi kiállítói pályázatot követően a 

GICA 2-3 hónapos időszaki kiállításokat hoz 

és hozott létre.

„Az intézmény programjának fontos részét 

képezi a vizuális edukáció, melynek egyik 

fontos eleme a művészeti egyetemekkel való 

szoros szakmai együttműködés. A központ 

távlati tervei között szerepel a hazai és nem-

zetközi intézményekkel, valamint galériákkal 

való együttműködés, egy olyan közös cél ér-

dekében, ami a művészet nyelvén juttatja el 

a haladó gondolkodást és a művészet sze-

retetét minél szélesebb közönség számára, 

azért, hogy a képzőművészet méltó részévé 

váljon Budapest pezsgő életének” – mondta 

el Sáfár Zoltán alapító, tulajdonos és Laczko-

vich Borbála az intézmény művészeti veze-

Kortársban nagy!
OKTÓBER 1-JÉN MEGNYITOTTA KAPUIT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉLET ÚJABB SZÍNFOLTJA, A GODOT 
KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZETET. AZ ÓBUDA SZÍVÉBEN, A GOLDBERGER GYÁR TÖRTÉNELMI HELYSZÍNÉN 
LÉTESÍTETT, MAGÁN KEZDEMÉNYEZÉSRE ÉPÜLŐ KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖZPONT MEGNYITÁSÁT A 
MINI TÁMOGATTA.

´́
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kultúra   Godot Kortárs Muvészeti Intézet

tője a Juhász Anna irodalmár által moderált 

sajtóeseményen.

A hazai kulturális élet vérkeringésébe évek 

óta bekapcsolódott MINI a Godot Kortárs 

Művészeti Intézet megnyitását főtámogató-

ként patronálta. 

Az október elsején este, a több mint 500 ven-

dég részvételével megrendezett megnyitón a 

brit prémiumgyártó többek között MINI Drive 

You Home shuttle szolgáltatást kínált, illetve 

kiállította a márka megszületésének 60. év-

fordulójára készített exkluzív autóját is, a Bri-

tish Racing Green fényezést viselő MINI 60 

Years Edition modellt.

„A BMW Group a művészet 
elkötelezett támogatója, 

nemzetközi Art & Culture 
programjában több mint 

száz ilyen partenerséget ápol 
világszerte. Az idén 60 éves 

MINI márkához remekül 
passzol a kortárs művészet 
és ezáltal a fiatal művészek 
felkarolása, így márkánk a 
Godot Kortárs Művészeti 
Intézetben természetes 

közegére is talált” – mondta 
el Németh Balázs, a BMW 

Group Magyarország MINI 
márkavezetője az esemény 

kapcsán.

´́
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M
ennyivel másabb felülről néz-

ni Európa ismert városait, 

csodás változatosságú tájait! 

Természeti és kulturális érté-

keinek köszönhetően Európa 

a Föld egyik legcsodálatosabb kontinense. A 

National Geographic új sorozata ezt bizonyítja 

a földrész legikonikusabb tájain barangolva, 

Európa a magasból
FEDEZZE FEL EURÓPA CSODÁIT MADÁRTÁVLATBÓL! A NATIONAL GEOGRAPHIC NOVEMBERBEN EGY REND-
HAGYÓ UTAZÁSRA INVITÁLJA NÉZŐIT A KONTINENS FELETT. 

melyeket rendhagyó módon madártávlatból lát-

hatnak a nézők. A Nat Geo páratlan, az egyes 

tájegységek változásait is bemutató felvételein 

holland tulipánmezők borulnak virágba néhány 

másodperc alatt, és impozáns alpesi vízesések 

dermednek jéggé a szemünk láttára. A sorozat 

a légifelvételek mellett az egyes országok vá-

rosait is körbejárja, kitér az építészeti remekek-

re, és az ország történelmét is bemutatja. Az 

Európa a magasból egy igazi látványos törté-

nelmi-kulturális utazásra invitálja a nézőket Né-

metország, Olaszország, Hollandia, Lengyelor-

szág, Spanyolország és az Egyesült Királyság 

legszebb tájain. A sorozat november 10-től 

vasárnaponként 22 órakor látható a National 

Geographic csatornán.

kultúra   National Geographic 
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Az Európa a magasból egy 
igazi látványos történelmi-
kulturális utazásra invitálja 

a nézőket Németország, 
Olaszország, Hollandia, 

Lengyelország, Spanyolország 
és az Egyesült Királyság 

legszebb tájain.

kultúra   National Geographic 
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SZÖVEG: SZEGŐ HANNA

A 
fesztivál első napján a “swing 

hercege”, azaz Gájer Bálint big 

band felállásban lépett fel. A ma-

gyar „Swing’n Pop” vezéralakja a 

klasszikus swing daloktól kezdve 

a pörgős pop slágerekig mindent felvillantott a 

nyitókoncerten. A laza hangulatú koncert külön-

leges VJ élményekkel volt tarkítva, amely egye-

di nyitányt kölcsönzött az estének. Ezt követően 

a jazz, az electro, a lounge és a nujazz ritmusok 

legjobb elegyét vegyítette a közönségnek az 

est sztárvendége, a Club Des Belugas. A Jaz-

zy Fesztivál koncertjén az együttes kiegészült 

a fiatal Anna Luca éteri énekével. A fellépés 

előtt pár nappal jelent meg a formáció legfris-

sebb albuma Strange Things Beyond the Sunny 

Side címmel, amelyet első kézből hallgathatott 

a magyar közönség. A pénteki ültetett koncer-

tek ellenére a hangulat olyannyira a tetőfokára 

Világhírű fellépők, fantasztikus vibe-ok és  
fergeteges afterparty az idei Jazzy Fesztiválon

KÉT NAPRA ELEGÁNS FESZTIVÁLHELYSZÍNNÉ AVANZSÁLT A MOMKULT, FERGETEGES HANGULATBAN TELT 
A 2019-ES JAZZY FESZTIVÁL! IDÉN KILENCEDIK ALKALOMMAL RENDEZTE MEG ŐSSZEL A 90.9 JAZZY RÁDIÓ 
A MÁR HAGYOMÁNYOS FESZTIVÁLJÁT A MOMKULT-BAN. AZ IDEI FESZTIVÁL A PALOZNAKI JAZZPIKNIKKEL 
KÖZÖS SZERVEZÉSBEN VALÓSULT MEG, KÉT NAPON ÁT SZÓLT A SMOOTH JAZZ ÉS A FUNK. 

hágott, hogy a közönség sorai megszűntek, fel-

pattantak és közösen táncoltak, egy-egy szám 

között Anna Luca is csatlakozott hozzájuk. Az 

est nem állt meg a koncertek után, az idei fesz-

tivál újdonságaként hatalmas afterpartyn vettek 

részt a VIP vendégek a MOMkult kupolatermé-

ben, ahol rádió égisze alatt Jazzkovács László 

pörgette a lemezeket.

A szombati napon a Kéknyúl Hammond Band 

lépett fel elsőként. A hetvenes évek soul- és 

funkzenéjében gyökerező, urbánus táncze-

nét játszó Kéknyúl valódi színfoltja a hazai 

klub- és fesztivál-körforgásnak: a fesztiválon 

egyedi orgonás jazzfunkbluest játszottak, ami 

valódi zenei különlegesség. Premecz Mátyás 

zenekarvezető-billentyűs unikumnak szá-

mító Hammond orgonajátékát az énekes, 

Andy Hefler lélekmelengető, élces hangszí-

ne tette teljessé. A magyar közönség nagy 

visszatérő kedvence, a Kraak&Smaak Live 

Band őrjítette meg a tomboló vendégsere-

get. A holland popzene az elmúlt években 

Európa-szerte dübörög, karakteres és kreatív 

előadókat ismertet meg a világban. Közülük 

is kiemelkedik a Kraak & Smaak triója. A kon-

certen egyedi módon keverték az élőzenét és 

a DJ-szetteket, a funk, a hiphop és az acid 

jazz ritmusait. Az együttes többször elmondta 

a koncert során, hogy különleges vibe-okat 

kaptak az este során és hihetetlen energiák 

szabadultak fel a közös buli során! Szomba-

ton is exkluzív funky afterparty-n vehetnek 

részt a vendégek, az idei Paloznaki Jazzpik-

nik után Dan Von Schulz ide is elhozta a For-

tuna hangulatát!

A Jazzy Rádió augusztus 1-től október 4-ig 

tartó jótékonysági aukciót indított, amelyben 

Hullan Bea festőművész Fábián Juliról festett 

portréjára lehetett licitálni. Az utolsó licit októ-

ber 4-én, a Jazzy Fesztivál nyitónapján érkezett 

meg, ezzel sikeresen zárva az árverést.

Az aukción befolyt teljes összeget a nehéz 

helyzetű zenészeknek támogatást nyújtó Fábi-

án Juli Emlékalapítvány kapta meg. 

kultúra   Jazzy Fesztivál
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Az est nem állt meg a 
koncertek után, az idei 
fesztivál újdonságaként 

hatalmas afterpartyn vettek 
részt a VIP vendégek a 

MOMkult kupolatermében, 
ahol rádió égisze alatt 

Jazzkovács László pörgette a 
lemezeket.

kultúra   Jazzy Fesztivál
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Trendek rendje
TRENDINEK LENNI MA ÉLETKORTÓL FÜGGETLENÜL JÓ DOLOG. BÁR 
MAGA A KIFEJEZÉS HORDOZ MAGÁBAN NÉMI BOHÉMSÁGOT, ANNÁL 
MINDENKÉPPEN SOKKAL KOMPLEXEBB. ARRA IS UTAL, HOGY HALA-
DUNK A KORRAL, ÉS EZ ÍGY VAGY ÚGY HATÁSSAL VAN A KÖRNYE-
ZETÜNKRE. ENNEK AZ ÖSSZETETT HALMAZNAK AZ EGYIK RÉSZÉBEN 
A MEGJELENÉSÜNK, AZ ÖLTÖZKÖDÉSÜNK ÁLL. NÉMA ÜZENETKÉNT 
FESZÍT RAJTUNK, MÁR AZ ELSŐ PILLANATBAN KÖZVETÍT VALAMIT RÓ-
LUNK, AKÁR RANDIRA, AKÁR ÜZLETI MEGBESZÉLÉSRE MEGYÜNK. A 
KINÉZETÜNK AZONBAN HAMAR SZKEPTIKUSSÁ TEHETI A SZEMLÉLŐ-
DŐT, HA A MEGJELENÉS KITÜNTETETT PRIORITÁST KAP EGY ESEMÉNY 
KAPCSÁN. A JÓL NÉZEK KI VAGY JÓL KINÉZEK DILEMMÁRÓL KISS FRU-
ZSINA MESTERSTYLISTTAL BESZÉLGETTÜNK.

businessportré   Kiss Fruzsina mesterstylist
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ÍRTA: BARNA ANDRÁS KÉPEK: TOKÁR ESZTER

U
gye ismerős az a jelenet, amikor 

kritikus fejjel bámuljuk magunkat a 

tükör előtt, és hol a hasunkat, hol a 

zakónk ujját húzogatjuk. Gyöngyö-

ző homlokkal a tizedik nyakkendőt 

próbáljuk fel, és rájövünk, hogy még a tizenegye-

dik sem az igazi. A problémáinkat csak növelik 

a szomszéd szobából jövő hitvesi instrukciók, 

miközben a szeretett nő nem mellesleg pont 

ugyanolyan kétségekkel küzd egy másik tükör 

előtt, mint mi, aminek a summája persze úgyis az 

lesz, hogy „nincs egy rongyom, amit felvehetnék”. 

Ha azt gondoljuk, hogy gazdag ruhatárunk elle-

nére sem vagyunk kellőképpen felkészültek az 

öltözködést illetően, akkor kérhetünk segítséget. 

Tudták például, hogy ma már van olyan bevá-

sárlóközpont, ahol kérhetik stylist segítségét egy 

ruhavásárláshoz? Bevallom, én nem tudtam, de 

tetszik ez az előremutató szolgáltatás, ami egyfe-

lől el is oszlatja azt a tévhitet, miszerint ezt a fog-

lalkozást kisajátította magának a média. Tehát aki 

alaposabban gatyába akarja magát rázni, az ma 

már számos személyi stílustanácsadó szolgálta-

tását igénybe veheti.

Kiss Fruzsina pályafutásának indulása a sty-

listok klasszikusait idézi. Ő is úgy kezdte, mint 

annyi más kislány: anya tűsarkújában mórikálta 

magát a tükör előtt, majd jöttek a divatlapok és 

a kivágott modellképek gyűjtögetése. A divat 

iránt szeretetnél azonban nem ragadt meg, 

ennél tovább lépett. A gimnázium után a Werk 

Akadémia stylistszakán végzett, és fő csapási-

rányként a személyi stílustanácsadásra szako-

sodott. Mára stabil ügyfélkört tudhat magáénak.

– Hogyan lesz valaki személyi stílustanács-

adó?

– Nálam az élet hozta így. Amikor az iskolát be-

fejeztem, akkor elkezdtem Kasza Tamással dol-

gozni, aki úgynevezett lezárási, üzleti tréninge-

ket tartott és szervezett. Az ő ügyfeleit kezdtem 

el először „öltöztetni”, és ez tulajdonképpen 

ráállított az üzleti vonalra.

„Egyenlőre még jól 
behatárolható 

az a társadalmi réteg, 
amelyik élni tud 

a szolgáltatás lehetőségeivel, 
hiszen öltözködni, stílusosan 

öltözködni 
költséges dolog”

businessportré   Kiss Fruzsina mesterstylist
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– Ez tulajdonképpen be is indította a rakétáidat, 

vagy mi módon épül fel az ügyfélköröd?

– Részben. Egyfelől javarészt ajánlások útján 

jönnek-jöttek az új ügyfeleim, de nagyon sokan 

az interneten találnak rám.

– Mi az első lépés, ha valaki hozzád fordul taná-

csért? Hogyan kell elképzelni ennek az egész 

tevékenységnek a mechanizmusát?

– Azt gondolom, nem titok, hogy ahhoz, hogy 

érdemben lépni tudjak, szükséges az ügyfél 

megismerése. Egy ilyen beszélgetés alkalmá-

val szó esik a foglalkozásáról, arról, hogyan 

telik egy hétköznapja, milyen stílust kedvel, a 

sportosat, vagy inkább az elegáns vonalat kö-

veti. Nagyon röviden ennyi. Egyébként szeren-

csére ez nem egy bonyolult feladat, mert sok 

esetben gyorsan megnyílnak, ami azért elég 

jó támpontot ad. Utána jön a puding próbája: 

elmegyünk együtt vásárolni, ahol mutatok és 

ajánlok ruhákat, ő meg felpróbálja azokat, ami-

ket javaslok neki. Azért azt hozzá kell tennem, 

hogy egyelőre még jól behatárolható az a tár-

sadalmi réteg, amelyik élni tud a szolgáltatás 

lehetőségeivel, hiszen öltözködni, stílusosan 

öltözködni költséges dolog. 

– Nyilván a hozzáértést és az időt meg kell fi-

zetni. Anélkül, hogy a zsebedben turkálnék, 

hogyan kell elképzelni ennek a honorárium ré-

szét?

– Ez teljesen egyéni, van aki óradíjban, van aki 

alkalomban számol. Én ez utóbbit választottam.

Az ügyféllel történt beszélgetés során a te fe-

jedben már azonnal összeáll egy kép, hogy mi 

állhat jól neki? Igen, ezt körülbelül így kell el-

képzelni. De azt is látni kell, hogy sok esetben 

az emberek nem tudják, hogy mi áll vagy állhat 

jól nekik, mert nem ismerik a saját stílusukat. És 

mondjuk adott esetben ebben otthonról sem 

kapnak segítséget. Nem jellemző, de előfordult 

már, hogy eljön a feleség, házastárs is egy ilyen 

bevásárlásra.

– Hadd kötekedjek egy kicsit! Elképzelhető, 

hogy valaki azt mondja javaslataidra, hogy 

igazából annyira nem jön be neki, de azt lát-

ja, hogy divatos és trendi, ezért hagyja magát 

rábeszélni?

– Szerencsére ennek mindig csak az ellenke-

zőjét tapasztaltam meg. Akiket eddig felöltöz-

tettem, azok mind nagyon elégedettek voltak. 

A mosoly az arcukon mindent elárul, hirtelen jól 

érzik magukat a bőrükben, és számomra ez az 

igazi sikerélmény, mert tudom, hogy fején talál-

tam a szöget.

– Mennyi önbizalmat adhat, ha valaki jól fel van 

öltözve? Vagy úgy is kérdezhetném: egy stílus-

ban passzoló ruha önbizalmat ad?

– A jó megjelenés hozzáadott értékeként min-

denképpen erősödik az önbizalom. Ezt, ha 

nem is látványosan, de én is megtapasztalom 

az ügyfeleimnél. A tréningjeimen azt látom, 

hogyha valaki reggel csak úgy leveszi mond-

juk a legfölső pólót és a legfölső nadrágot a 

polcról, akkor az a viselet benne tartja a hét-

köznapok szürke kliséiben – ellentétben az-

zal, amikor előre és tudatosan összeváloga-

tott ruhákat vesz föl. Ez szinte mindig ad egy 

további pozitív töltetet, aminek köszönhetően 

a napja egy tízes skálán nem nulláról, hanem 

mondjuk ötről indul.

– Visszatérnek az ügyfeleid, vagy elég csak 

egyszer ráállítani őket egyfajta pályára, és utá-

na megy minden magától?

– Ezt embere válogatja, van, aki a folyamatos-

ságot igényli, mert például nem szeret vásárol-

ni, és szüksége van a segítségemre. De van, 

aki egyedül megoldja, mert ráérzett a saját stí-

lusára. Erre példaként el tudom mondani, hogy 

volt olyan női ügyfelem, aki ma már olyan ru-

hadarabokat is levesz a kínálóról, amilyenekre 

korábban rá sem nézett.

– Egy kicsit sablonos leszek. Ránk, magyarokra 

mindig gyorsan ráfogják, hogy az öltözködési 

kultúránk csapnivaló, ellentétben mondjuk az 

örökös példaként felhozott olaszokkal, akiknél 

minden sokszínű. Neked mi a személyes véle-

ményed, hogyan öltözködünk?

businessportré   Kiss Fruzsina mesterstylist
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– Ránk a farmernadrág-póló a jellemző viselet, 

és az is, hogy az emberek valamiért mindig egy 

vagy két számmal nagyobb méretet viselnek.

– Vannak örökös trendek, amelyek nem mennek 

ki a divatból?

– Igen, a kék zakó. (Nevet.)

– Hogy látod, konfekcióból is stílusosan fel lehet 

öltözködni?

– Véleményem szerint igen, de azért méret-

problémák felmerülhetnek. És ugye az anyag-

használat sem a csúcsminőséget képviseli, de 

mindezek ellenére összeségében az a vála-

szom, hogy igen.

– Tapasztalatod szerint mennyire vagyunk már-

kafüggők?

– Nekem az a tapasztalatom, hogy aki jobban 

megengedheti magának, annál fontos a kiváló 

minőség, de például egyáltalán nem akarnak 

egy óriási nagy márka logót magukon látni. 

Ellentétben azzal a másik társadalmi réteggel, 

amelyik számára ez fontos szempont.

– Számos prémiummárka termékei közül lehet 

ma már válogatni, viszont a csúcsok csúcsát a 

személyre szabott és készített öltöny vagy ci-

pők jelentik. A te praxisodban is jelenség ez?

– Az én ügyfélkörömre ez idáig nem volt jel-

lemző, de vannak ilyen jellegű kapcsolataim, 

így ez is megoldható, ám nyilván ez már min-

den szempontból egy másik magasság. Az 

a tapasztalatom, hogy a stílusos megjelenés 

igénye mellett az is fontos, hogy a vásárláson 

viszonylag gyorsan túlessenek. A kézműves-

dolgokhoz viszont értelemszerűen idő kell.

– Lezárásként térjünk vissza hozzád! Számodra 

mi jelentené a szakma csúcsát, hova szeretnél 

eljutni?

– Hosszú távon szeretnék egy menedzserügy-

nökséget létrehozni, amelyik cégek, személyek 

kommunikációjával, stílustanácsadással foglal-

kozik. Ami a középtávú fejlődésemet illeti, azt 

gondolom, hogy a legfontosabb a minél széle-

sebb körben való ismertség, aminek a csúcsát 

mindenképpen az jelentené, hogyha valaki arra 

gondol, hogy ruha, akkor annak én jussak az 

eszébe.

A stílusos megjelenés igénye 
mellett az is fontos, hogy a 

vásárláson viszonylag gyorsan 
túlessenek.”

businessportré   Kiss Fruzsina mesterstylist
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S/ALON BUDAPEST 
– Újra életre keltek  
a magazinok oldalai!
140 VARÁZSLATOS ENTERIŐR, NYOLC FORMABONTÓ INSTALLÁCIÓ, 
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PRÉMIUMGYÁRTÓK, FIATAL TERVEZŐCSA-
PATOK, RENGETEG PROFI SZAKEMBER ÉS EGY LÉLEGZETELÁLLÍTÓ 
KIÁLLÍTÁS EGYENESEN A MILÁNÓI DESIGN HÉTRŐL. 2019-BEN IS-
MÉT MEGNYITOTTA KAPUIT BUDAPEST DESIGN PARADICSOMA AZ 
BUDAPEST ARÉNÁBAN SZEPTEMBER VÉGÉN AMIRE TERMÉSZETE-
SEN MI IS ELLÁTOGATTUNK, HOGY FELTÉRKÉPEZZÜK MI MOST A 
TREND AZ OTTHON DESIGN VILÁGÁBAN. 
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KÉPEK: S/ALON BUDAPEST, LUXURY

H
árom napra egy óriási ötletmeg-

osztó bemutatótérré változott a 

Budapest Aréna a S/ALON BU-

DAPEST tervezői csapatának jó-

voltából. Az immáron másodízben 

megrendezett lakástrend kiállításon a lakbe-

rendezők és belsőépítészek által megtervezett 

dúsan díszített, kifinomult formavilágú, időnként 

meghökkentő enteriőrök nyújtottak inspirációt a 

design rajongóinak. 

Az idei rendezvény legnagyobb durranásának 

Marc Ange An Extraordinary World, azaz ’Egy 

rendkívüli világ’ címet viselő kiállítása tűnt, bár 

a művész ezen kollekciója 2017-ben született. 

Az egykor luxusautók tervezésével foglalkozó 

francia-olasz művész lélegzetállító bútordara-

bokat helyez el olyan terekben, melyek egy rég 

elfeledett, szinte gyermeki álom ködös emlé-

két idézik vissza. A kiállítás a 2019-es Milánói 

Design Héten indult hódító útjára, most pedig 

Budapestre érkezett a varázslatos menedék. 

A magával ragadó enteriőrben olyan mágikus 

bútordarabok kaptak helyet, melyek a tervező 

gyermekkori félelmeiből, álmaiból és friss élmé-

nyeiből táplálkoznak. 

„Marc Ange lenyűgöző kiállításával, amely 

hidat képez művészet és design között, köze-

lebb szeretnénk hozni a látogatókhoz korunk 

egyik legizgalmasabb tervezőjének lenyűgö-

ző darabjait. Testközelből csodálhatják meg 

a látogatók a formabontó tárgyakat, aminek 

hatása szemléletformáló lehet a jövőbeni vá-

lasztásaikat illetően. Szeretnénk bátorságra 

ösztönözni az embereket, hiszen az individu-

alizmus korában egy testreszabott környezet 

mind színek, formák vagy felületek tekinteté-

ben nagy hatással lehet az életminőségünk-

re. Egy elsőre bizarrnak tűnő bútor vagy tárgy 

például nagy örömet hozhat az életünkbe, 

ha tudunk vele azonosulni és bízunk benne, 

hogy fel tudjuk kelteni az igényt egy meré-

szebb, körültekintőbb szelekcióra a design 

kultúra átfogóbb megismertetésével, ami a 

S/ALON BUDAPEST egyik fontos küldetése 

– foglalja össze a S/ALON BUDAPEST művé-

szeti vezetője, Szendrey Zselyke.

Az idei S/ALON BUDAPEST kiállításon a ta-

valy kitűzött minőségi tervezés és progresszív 

szemlélet értékeit vitték tovább a szervezők, 

és terveik szerint emelik egy új szintre. Ez a 

szemlélet részben sikerült csak mivel a kiál-

lítás pénteki napján a tervezett tíz órai nyitás 

csak majdnem egy óra késéssel valósult meg 

és még ekkor is voltak olyan helyszínek ahol 

a világítás egyes elemei nem működtek. A jó 

munkához idő kell mint tudjuk és ez látszott is 

sok kiállító standján ahol pompázatos kreációk-

kiállítás   S/ALON BUDAPEST
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kal találkozhatott az aki ellátogatott a Budapest 

Arénába. Számtalan tervezővel és új hazai már-

kával bővül a kiállítás csapata, emellett külföldi 

szereplők is csatlakoznak a rendezvényhez. A 

Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ) 

szakmai partnerként a S/ALON kreatív csapatá-

val karöltve idén életre keltett nyolc lenyűgöző 

lakberendezési designstílust. 

„Idén úgynevezett élő moodboardokkal sze-

retnénk meglepni a hazai designrajongókat. 

Ezek a hangulatmontázsok egy-egy stílus esz-

szenciáját ragadják meg egyetlen képbe sűrít-

ve: tehát színek, hangulatok, minták, anyagok, 

főbb bútorok, textíliák, dekorációs elemek, vi-

lágítótestek összessége. Olyan ez, mintha egy 

életnagyságú lakberendezési magazin fotóit 

nézegetnénk, igazi inspirációs utazás – ismer-

teti Ács Erzsébet, a LOSZ elnöke.

Nyolc lakberendezési trend, ami garantáltan 

felpezsdíti az otthonodat!

Az egykor 
luxusautók tervezésével 
foglalkozó francia-olasz 

művész 
Marc Ange 

lélegzetállító bútordarabokat 
helyez el olyan terekben, 
melyek egy rég elfeledett, 

szinte gyermeki álom 
ködös emlékét 
idézik vissza.
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Wabi-sabi – a tökéletlenség harmóniája

Míg egy szezonnal ezelőtt a skandináv eredetű 

hygge uralta a lakberendezési trendeket, idén 

a wabi-sabi irányzat taszíthatja le a trónról. A 

fogalom valójában egyfajta szemléletmódot ta-

kar, melynek középpontjában a tökéletlenség 

és a változás elfogadása, valamint az ember és 

környezete közti harmónia állnak. Alapvetéseit a 

buddhizmus tanításai inspirálják, így jellemző rá 

a szerénység és a visszafogottság, lényege egy 

autentikus, természetközeli élmény megteremté-

se. A wabi-sabi enteriőrök legfontosabb hozzá-

valói a természetes felületek (fa, gránit, kerámia) 

és a hűvös árnyalatok, a dekorációban száraz 

növények - nádak, füvek – natúr textilek, falvédők, 

vegyülnek letisztult, urbánus eleganciával. 

Memphis – művészet az otthonodban

Azoknak, akik nem riadnak vissza az élénk szí-

nek és geometrikus minták halmozásától, akik 

felszabadultan érzik magukat formabontó búto-

rok és karakteres anyagok között, szívből aján-

lott ezt a vibrálóan merész irányzat. A memphis 

stílus a 80-as évek posztmodern esztétikáját 

kelti életre az otthonokban. A művészeti ele-

mek és különböző stílusok (például pop art, art 

deco) szokatlan egyvelege meghökkentő ösz-

szképet eredményez, mely játékosan stimulálja 

az érzékeket. Mintha egy művészeti galériában 

élnél, megunhatatlan!

Világutazó – álomszerű terek

A Föld káprázatos helyszínei egyetlen en-

teriőrbe sűrítve? Bármilyen hajmeresztően is 

hangzik, a végeredmény káprázatos lehet: 

a különböző kultúrák jellegzetes motívumai 

játékos, elvarázsolt elemekkel keveredve 

inspiráló, ugyanakkor stílusos tereket tud-

nak alkotni. A globetrotter, vagyis világutazó 

enteriőr stílus lényege éppen az egyéniség 

szabad fantáziáinak kibontakozása. Az álom-

szerű, eklektikus terekben vibráló színek, ál-
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latfigurák, dekorációként elhelyezett játékok, 

geometrikus minták és szokatlan formák in-

vitálnak misztikus kalandozásra a mindenna-

pokban. Ha igazi felfedező vagy, neked talál-

ták ki ezt a stílust! 

Biophilia – flóra és fauna

Élénk, zöld színek, növényzetet idéző anyagok 

és minták, organikus formavilág ragadják meg 

a természet bujaságát. A biophilia stílusirányzat 

annyit jelent, hogy az ember természethez való 

viszonya kerül fókuszba: a naturális anyag- és 

színhasználat mellett a flóra és fauna motívumai 

teremtik meg az élővilág harmonikus egyensú-

lyát az enteriőrben. Milyen jó lehet egy átdolgo-

zott nap után ide hazatérni! 

Meleg észak – kényelem és funkcionalitás

A korábbi hideg tónusok helyett melegebb, 

teltebb színek keverednek, egy meghatározó 

színpalettához illeszkedve. A hagyományos 

skandináv design elemek és formavilág vegyül 

a modern tárgyakkal és megoldásokkal. Harmó-

niára törekvő, sallangmentes és természetközeli 

stílus, melyben kényelem és a letisztult funkciona-

litás egyaránt fontosak. A dekorációhoz használj 

száraz növényeket, pasztell színeket, de mindent 

kizárólag az egyszerűség jegyében. 

Az idei 
S/ALON BUDAPEST 

kiállításon 
a tavaly kitűzött 

minőségi tervezés 
és progresszív szemlélet 

értékeit vitték tovább 
a szervezők
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Indusztriális – nyers elegancia

Az indusztriális stílusú loft lakásokra jellemző 

ipari megoldások és anyagok csiszolatlan, 

mégis folyamatosan változó, élő hatást köl-

csönöznek a térnek. 

A kezeletlen felületek különleges mélységgel 

rendelkeznek, az idő előrehaladtával pedig 

szüntelen változáson mennek keresztül, így 

tükrözve vissza a minket körülvevő történe-

teket. A természetes anyagok - például fa, 

bőr - mellett a tégla, beton, durva textilek, 

oxidálódott vagy rozsdás fémfelületek uralják 

a bútorok és a kiegészítők összetétele mellett 

a színvilágot is.

Feminin – karakteres puhaság

A nőiesség klasszikus definícióján túlmuta-

tó komplexebb értelmezést képezi le ez az 

irányzat. 

A kifinomultság mellet teret kap a bátorság 

és a kalandvágy; a modern nőre jellemző 

kreativitás és merész önkifejezés. A lekere-

kített formák, a puhaság, a finomság, a lágy-

ság karakteres vonásokkal és modern forma-

világgal egészülnek ki. 

A virágos, természeti minták és a csillogás 

mellett, a púderes színek és női karakterje-

gyek tárgyi, művészeti, dekorációs leképezé-

sei is megjelennek. 

Charmeur – megnyerő luxus

A sötét tónusok, nemes fémfelületek és reflektív 

borítások hamisítatlan luxust árasztanak. Kor-

társ és modern elemek keverednek a stílusban, 

amik a karakteres anyagokkal - például bár-

sonnyal, márvánnyal - együtt maszkulin össz-

hatást eredményeznek. A tükröződő részletek 

fémes csillogással töltik meg a teret.

A S/ALON BUDAPEST csapata folyamato-

san figyelemmel kíséri az aktuális trendeket 

és megoldásokat, céljuk, hogy a nemzetközi 

szinten tapasztalt tendenciákat közérthető, 

mégis formabontó módon tálalják a hazai 
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közönség számára. „Inspirációt szeretnénk 

nyújtani a szakmabelieknek és az érdeklődő 

látogatóknak egyaránt, emellett küldetésünk-

nek érezzük, hogy megfelelő platformot biz-

tosítsunk nem csupán a nagy múltú márkák, 

de a feltörekvő, fiatal tehetségek számára is” 

– szögezi le Szendrey Zselyke.

E két cél egyesítésével 2019-ben tervezői 

pályázatot hirdettek, melynek témája a ma-

ximalista esszencia: egy eklektikus, merész 

stílus, mely az elmúlt években a prémium 

bútormárkák újdonságaitól a designstúdiók 

komplex projektjein át az egész világot bejár-

ta. A kiválasztott 12 nyertes megvalósíthatja 

egyedi tervezői koncepcióját az eseményen 

megjelenő kiállítók termékeinek felhasználá-

sával, önálló enteriőrökben. 

A fiatal tehetségek munkáinak felvonultatása 

azonban nem ért véget ezzel: a kiállítás ki-

emelt szakmai partnereként a Magyar Divat 

& Design Ügynökség (MDDÜ) idén is 26 ha-

zai tervezőt és márkát támogatott a megje-

lenésben. 

Hello Magyar Design program elnevezésű 

kezdeményezés alapjait az első, 2018-as 

S/ALON-on fektették le, a résztvevő alkotók 

egy része pedig a Milánói Design Héten is 

bemutatkozási lehetőséget kapott. 

A S/ALON BUDAPEST csapata 
folyamatosan figyelemmel 

kíséri az aktuális trendeket és 
megoldásokat, céljuk, hogy a 
nemzetközi szinten tapasztalt 

tendenciákat közérthető, mégis 
formabontó módon tálalják a 

hazai közönség számára.
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A jövő kupéja
A 68. FRANKFURTI NEMZETKÖZI AUTÓSZALONON A BAJOR PRÉMIU-
MGYÁRTÓ REFLEKTORFÉNYBE GURÍTOTTA A LEGIZGALMASABB KU-
PÉ-SZILUETTEK ÖRÖKÉRVÉNYŰ VÉDJEGYEINEK JÖVŐBE MUTATÓ 
ÉRTELMEZÉSÉT. AZ ÚJ BMW 4-ES SOROZAT ELŐFUTÁRAKÉNT MEG-
RAJZOLT KONCEPCIÓ A MODERN KOR LEGSZEBB BMW KUPÉINAK ESZ-
SZENCIÁJAKÉNT ÖLTÖTT TESTET.
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A 
BMW Concept 4 tanulmánya-

utó szorosan az úttestre simul. 

Jellegzetes hűtőrácsa, tekin-

télyt parancsoló légbeömlői és 

elegánsan formált karosszéria-

felületei már első ránézésre is egy hátsóke-

rék-meghajtású élményautó kimagasló telje-

sítményét és lebilincselő karakterét sugallják.

A frontrész középpontjában a függőlegesen 

megrajzolt hűtőrács áll. „A hűtőrács mindig 

is a BMW modellek egyik meghatározó stílus-

jegye volt. A BMW Concept 4 tanulmányautó 

esetében egyszerre magabiztos és elegáns 

formában értelmeztük újra eme ikonikus al-

katrészt, nyomatékosítva, hogy a koncepció 

az új BMW 4-es sorozat előfutáraként öltött 

testet” – mondta Domagoj Dukec, a BMW 

márka vezető formatervezője. A függőlege-

sen elrendezett hűtőrács gyönyörűen har-

monizál a tanulmányautó frontrészének ará-

nyaival, mialatt a BMW fényes múltja előtt is 

tiszteleg: formájával és kialakításával a BMW 

Concept 4 tanulmányautó hűtőrácsa két le-

gendás klasszikus, a BMW 328 és a BMW 3.0 

CSi modelleket idézi, reflektorfénybe gurítva 

a bajor prémiumgyártó évtizedek óta íródó 

kupétervezési sikertörténetét.

A hűtőrács ugyanakkor számos finom részlet-

nek is otthont ad. Rácsozását például vízszin-

tes vonalak mentén rajzolták meg a tervezők, 

olyan csiszolt élekkel, amelyek a frontrész spor-

tos kialakításának egyértelmű kontrasztjaként 

és a modell exkluzivitásának szimbólumaként 

szolgálnak. Közelebbről nézve ráadásul újabb 

érdekes részletre derül fény: a hűtőrács és a 

légbeömlők bonyolult rácsozása apró „4-es” 

számok sokaságából áll össze.

A hűtőrács két oldalán keskeny vonalvezeté-

sű, enyhén szögletes fényszórók húzódnak, 

amelyek modern megjelenést és határozott 

egyéniséget garantálnak. A LED-technológi-

ás fényszóró elemeket üvegbura nélkül for-

málták egybe a karosszériával, amely még 

tovább fokozza a BMW Concept 4 tanulmá-

nyautó modern kisugárzását és technológiai 

autó   BMW Concept 4
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„A BMW Concept 4 
tanulmányautót a legszebb 

BMW kupék esszenciájaként 
álmodtuk valóra. A tökéletes 
karosszériaarányok letisztult 

formanyelvvel és precíz 
vonalvezetéssel párosulnak” 

– fogalmazott Adrian van 
Hooydonk, a BMW Group 

vezető formatervezője.

fejlettségét. Az éles kontúrokkal megrajzolt 

motorháztető erőteljes ívekkel folytatja a 

frontrész vonalvezetését, miközben első élé-

nek merész kialakítása drágakőként öleli kör-

be a hűtőrácsot.

A BMW Concept 4 tanulmányautó az eddigi 

legmodernebb formában kelti életre a bajor 

prémiumgyártó modelljei által fémjelzett ka-

rosszériaarányokat. Az elnyújtott motorház-

tető, a hosszú tengelytávolság, a kecsesen 

ereszkedő tetőív és a rövid túlnyúlások har-

móniája egy modern, elegáns és dinamikus 

kupé-sziluettet alkot, amely már álló helyzet-

ben is lendületes karakterrel ruházza fel az 

alacsonyan fekvő karosszériát. A sziluett vég-

telenül letisztult felületei erőteljes egységet 

adnak, miközben a finoman kidolgozott ele-

mek és a minimalista stílus szerint alkalmazott 

precíz kontúrok kölcsönhatása az érzelem és 

a dinamika páratlanul ritka szimbiózisát váltja 

valóra. A Forbidden Red karosszériafényezé-

si árnyalat élénken emeli ki a karosszéria kü-

lönlegességét: napfényben a BMW Concept 

4 tanulmányautó fényesen ragyogó mélyvö-

rös színben pompázik, árnyékban azonban a 

fényezés sötét hatása és határozott kontúrjai 

érvényesülnek. A karosszéria vonalvezetése 

és felületkezelése közötti kölcsönhatás így a 

fényes ragyogás és a mély sötétség drámai 

kontrasztját testesíti meg.

autó   BMW Concept 4
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A 
megújult Audi RS Q3 egy lenyű-

göző, az Audi RS Q3 Sportback 

pedig egy teljesen új, magával 

ragadó modell az Audi termékkí-

nálatában“, mondta Les Zoltán, 

az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igaz-

gatósági tagja. „Győrben immár 5 alapmodellt 

gyártunk 12 különböző variációban. Ez a komp-

lexitás magas fokú precizitást, rugalmasságot 

és a legmagasabb szintű szaktudást követeli 

meg munkatársainktól. Büszke vagyok a csa-

patunkra, hogy két újabb modellvariáns gyár-

tásfelfutását vitték sikerre.“

Az Audi RS Q3 és RS Q3 Sportback egyet je-

lent a kimagasló erővel és teljesítménnyel. Ez 

tükröződik a modellek formatervében is: a keret 

Versenylovak
MINT EGY VERSENYSOROZATBAN: AZ AUDI HUNGARIÁNÁL RAJTHOZ ÁLLTAK AZ AUDI RS Q3 ÉS RS Q3 
SPORTBACK MODELLEK. MINDKÉT KOMPAKT SPORTAUTÓ EGYESÍTI A KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYT, A 
SPORTOS MEGJELENÉST ÉS A MAXIMÁLIS HÉTKÖZNAPI HASZNÁLHATÓSÁGOT, LEGENDÁS GYŐRI ÖTHEN-
GERES MOTORJUK PEDIG GONDOSKODIK AZ EGYEDI HANGZÁSRÓL ÉS VEZETÉSI ÉLMÉNYRŐL.

nélküli Singleframe hűtőráccsal a kompakt SUV 

még határozottabb megjelenésű. A feketén 

csillogó, háromdimenziós méhsejtstruktúrájú 

hűtőrács mélyebben, közvetlenül az RS nagy-

méretű oldalsó légbeömlőket is tartalmazó lök-

hárítóján helyezkedik el. A lökhárító markáns, 

bumerángalakú pengeelemeit kizárólag az RS 

Q3 dizájnjához tervezték. Az RS génjei vissza-

köszönnek a Singleframe hűtőrács feletti lapos 

réseiben is.

Az Audi Q3 családján belül az RS Q3 és az RS 

Q3 Sportback testesíti meg a sportosság csú-

csát. A kompakt modellek nagyon meggyőzőek: 

öt henger, 400 lóerő teljesítmény, 480 Nm forga-

tónyomaték, quattro összkerékhajtás. Öthenge-

res erőforrásuk igazi modern klasszikus. Az Audi 

Hungariánál gyártott 2,5 literes TFSI motor az el-

múlt évben sorozatban kilencedszer nyerte el a 

neves „Az Év Nemzetközi Motorja” díjat.

A többszörösen kitüntetett öthengeres motor 

ugyanabból a 2480 cm3 lökettérfogatból több 

mint 17 százalékkal nagyobb teljesítményt ké-

pes kihozni. A maximális forgatónyomaték a 

rendkívül széles fordulatszám-tartományban 

rendelkezésre áll. Az RS Q3 és RS Q3 Sport-

back mindössze 4,5 másodperc alatt gyorsul 

nulláról 100 km/h-s tempóra. A maximális se-

bességük 250 km/h-ra szabályozott, amely ké-

résre 280 km/h-ra emelhető. 

Az Audi RS Q3 és Q3 Sportback a 2019-es 

év végétől lesz elérhető az európai kereske-

désekben.

autó   Audi RS Q3
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1-2-4-5-3 – a szomszédos 
és az egymástól távol lévő 
hengerek felváltva lépnek 
működésbe. A különleges 

gyújtási sorrend és a 
hengerek páratlan száma 
egészen sajátos ritmust és 
egyedülálló motorhangot 

eredményez. A kétosztatú RS 
kipufogórendszer tovább 

erősíti az öthengeres motor 
karakteres hangját.

autó   Audi RS Q3
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A
z UX F Sport különleges hűtő-

rácsa L-alakú formákból képez 

egyedi hálómintát. A módosított 

első lökhárítókon nagyobbak a 

ködfényszórók körüli krómozott 

keretek, belül a hűtőrácséval megegyező háló-

mintával. A hátsó lökhárító szintén sportosabb 

vonalú, alul ezen is megjelennek a krómozott 

L-alakú elemek, s az F Sport látványát jet feke-

tére fényezett részletek teszik teljessé. A ren-

delkezésre álló fényezések közül a tesztautó 

F Nova fehér színe például kizárólag ehhez a 

változathoz rendelhető.

Az F Sport utastere is különleges: az első spor-

tülések a Lexus F modellekre jellemző integrált 

habosítással készülnek, melynek köszönhetően 

az ülőfelületek könnyebben felveszik az utasok 

testformáját. A munkafolyamat során a kárpitot az 

öntőformába helyezik, és az ülést egyetlen lépés-

ben töltik fel a rugalmas anyaggal. A 8 irányban 

állítható F Sport első ülések deréktámasszal, va-

lamint előre/hátra manuálisan állítható fejtámlák-

kal rendelkeznek. Ugyancsak ennek a modell-

nek a különlegessége a nagyobb, 8,0 colos TFT 

LCD képernyő, amelynek grafikája a hajtáslánc 

A legmenőbb UX
A SLÁGERGYANÚS VADONATÚJ LEXUS UX CROSSOVER NEM CSUPÁN EGYEDI FORMATERVEZÉSI MEGOL-
DÁSAIVAL, KÜLÖNLEGES, EGYSZERRE LETISZTULT ÉS FUTURISZTIKUS FORMAVEZETÉSÉVEL, VAGY ÉPP A 
VILÁG LEGFEJLETTEBB KÖRNYEZETBARÁT ÖNTÖLTŐ HIBRID ELEKTROMOS HAJTÁSÁVAL RAGADJA MEG A 
KÉPZELETET. MI MOST A MÉG KÜLÖNLEGESEBB F SPORT VÁLTOZATOT TEHETTÜK PRÓBÁRA.

(benzines vagy hibrid), és a választott üzemmód 

függvényében változik. Csak az F Sport változat 

kínál elmozdítható külső gyűrűt a műszerfalon; ez 

a megoldás eredetileg a Lexus LFA szupersport-

kocsiban tűnt fel, jelenleg pedig a LC kupé-zász-

lóshajóban teszi lehetővé a megjelenített tartalom 

változtatását. A kormányon lévő gomb megnyo-

mására a gyűrű jobbra elmozdul, és így nagyobb 

felület jelenik meg az információs kijelzőn. A cso-

mag részét képezi a bőrborítású F Sport kormány, 

a szintén bőrrel bevont váltókar, valamint az alu-

mínium lábtámasz és pedálsor is. Az F Sport mo-

dellek exkluzív futómű-tuningot kapnak, aminek 

része a rugófeszesség és a kanyarstabilizátorok 

áthangolása, valamint a nagy teljesítményű hátsó 

lengéscsillapítók beépítése a pontosabb, stabi-

labb és kezesebb irányíthatóság érdekében. A 18 

colos, öt duplaküllős mintázatú alumínium kerék-

tárcsák valóban egyediek, és mivel merevebbek 

az UX hagyományos kerekeinél, hozzájárulnak a 

még agilisabb és közvetlenebb viselkedéshez. Az 

UX F Sport vezetési élményét magasabb szintre 

emeli az aktív hangvezérlés (ASC) is, amely olyan 

hanghatásokat gerjeszt a fel- és visszakapcsolá-

soknál, mintha az utasok nem is fokozatmentes 

váltójú autóban ülnének. Mindezt még izgalma-

sabbá varázsolja, hogy Sport S+ üzemmódban 

az autó motorhangja is megváltozik (S+ Sound).

A vadonatúj UX 250h 184 lóerőrendszerteljesítmé-

nyével egyesíti a hatékony üzemanyag-felhaszná-

lást a rendkívül kifinomult, közvetlen vezetési él-

ménnyel. Az UX új 2,0 literes, soros négyhengeres 

benzinmotorja a kategória legmagasabb, 41 szá-

zalékos termikus hatásfokú erőforrása. Köszönhe-

tő ez a motor magas kompressziójának (14,0:1), 

valamint közvetlen- és közvetett befecskendezést 

kombináló D4-S befecskendező rendszerének, 

szívó- és kipufogóoldalon is változó, intelligens 

szelepvezérlésének (VVT-iE). A Lexus öntöltő hib-

rid hajtásláncainak negyedik generációját haszná-

ló UX 250h könnyen és jól vezethető. A hajtáslánc 

az összes Lexus hibridhez hasonlóan kedvezőbb 

üzemanyag-hatékonyságú, és kevesebb káros 

anyagot is bocsát ki, mint kategóriájának benzi-

nes vagy dízel tagjai – és mindezt a töltéssel vagy 

a hatótávolsággal kapcsolatos problémák nélkül. 

Városi vezetésnél az UX 250h az út jelentős részét 

képes tisztán elektromos üzemben megtenni: a 

vezetési körülményektől függően akár 50-70 szá-

zalékot is.

autó   Lexus UX 250h F Sport
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A Lexus UX 250h a legújabb, negyedik generációs öntöltő hibrid hajtáslánccal készül, amely 
egy vadonatúj, 2,0 literes benzinmotorból, egy új hibrid váltóműből,  

egy új, kompakt méretű akkumulátorból és egy új teljesítményvezérlő egységből áll,  
és elérhető E-Four összkerékhajtással is.

autó   Lexus UX 250h F Sport
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Sötét villám
AZ IKONIKUS MT-09 2013-AS PIACRA DOBÁSÁVAL A YAMAHA VADO-
NATÚJ KORSZAKOT NYITOTT A MOTOROZÁS VILÁGÁBAN. NEMCSAK 
EURÓPA LEGUTÓBBI, NÉPSZERŰ MODELLJEI TARTOZNAK A HYPER 
NAKED SZEGMENSBE, DE A „JAPÁN SÖTÉT OLDALA” FILOZÓFIÁT IS 
SZÉLES KÖRBEN KEDVELIK, AMELY IMMÁR ALAPDARABNAK SZÁMÍT 
A MOTOROSOK EGYRE NAGYOBB KÖZÖSSÉGÉBEN. A HYPER NAKED 
ÁLLANDÓAN VÁLTOZIK, ÉS EZT JÓL SZEMLÉLTETI AZ MT-03 MODELL. 
A RADIKÁLIS, AGRESSZÍV ÚJ MEGJELENÉSSEL, A TÖKÉLETESEBB, ÚJ 
TECHNOLÓGIÁVAL ÉS AZ ÖSSZESSÉGÉBEN VÉVE MÉG JOBB MŰSZAKI 
JELLEMZŐKKEL EZ AZ MT EDDIGI LEGJOBB VÁLTOZATA! 

A
z MT-09 radikális és dinamikus 

megjelenést honosított meg az 

európai utakon. A letisztult bur-

kolatnak, az előretolt súlypontú 

kialakításnak, a felvillanyozó line-

áris nyomatéknak és a kimagasló mozgékony-

ságnak köszönhetően a Yamaha Hyper Naked 

egy csapásra népszerűvé vált, és egy teljesen 

új mozgalom kezdetének bizonyult. 

Az új MT-03 ugyanarra a sportos hagyományra 

épít, amely 847 cm³-es, háromhengeres testvérét 

minden idők egyik legnépszerűbb Yamaha mo-

delljévé tette, és agresszív, új generációs dizájn-

jával még hangsúlyosabbá teszi az ikonikus MT 

külsőt. A kifinomult motornak, a könnyed kezelés-

nek és az igazán letisztult megjelenésnek köszön-

hetően az MT-03 tökéletes harmóniában van az 

MT termékcsalád jellegzetes dizájnjával. 

Radikálisan új megjelenés és érzet, kategóriája 

legjobb kéthengeres motorja és csúcstechno-

lógiájú felfüggesztés teszi lehetővé a pontos 

kezelést és a kimagasló mozgékonyságot az 

MT-03 modellnél, amely tényleges szintlépést 

jelent azoknak a motorosoknak, akik már alig 

várták, hogy az MT termékcsaládhoz tartoz-

zanak - ráadásul ez az egyik legtetszetősebb 

motorkerékpár olyan férfi és női motorosoknak, 

akik az első teljes méretű járművükre vágynak. 

Az egyedülálló dizájnnal, amelynek kialakítása a 

motorrészre összpontosul, a Yamaha MT modell-

je erőteljes, ragadozószerű megjelenést sugároz, 

mely jól megkülönbözteti a többi modelltől. Az 

előretolt súlypontú megjelenés magasabb szintre 

emelkedett ezzel az új modellel, amely új, 14 li-

teres, széles kialakítású benzintankkal és könnyű 

légbeömlőkkel rendelkezik, kihangsúlyozva a ter-

mékcsaládhoz való erőteljes kötődést.  

A 2020-as MT-03 még több sajátos MT-jellem-

zővel rendelkezik, mint valaha: agresszív, új 

elülső részén két ferdén elhelyezett helyzetjel-

ző található, melyek ragadozószerű megjele-

néssel ruházzák fel, kihangsúlyozva az igazi 

MT-hagyományokat, amelyek a motorkerékpár 

minden porcikáján tetten érhetők.

motor   Yamaha MT-03
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A fő attrakciót a két új, ferdén elhelyezett 
helyzetjelző jelenti, drámai és fenyegető 

tekintettel ruházva fel az új MT-03 modellt, 
a kicsi, de hatékony LED-es fényszóró 

középen, feltűnésmentesen helyezkedik el az 
elülső fejidomszerelvény alatt. Ez a ragyogó 
fényt kibocsátó egyszerű dizájn egyedülálló, 

karizmatikus megjelenést kölcsönöz az új 
modellnek, kihangsúlyozva a motorkerékpár 

merész és futurisztikus stílusát. 

motor   Yamaha MT-03
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˝hajó   Repülo Hollandi Európa-bajnokság
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EURÓPA BAJNOK A  
MAJTHÉNYI-DOMOKOS PÁROS 
EGY PÁRATLAN SPORTPÁLYAFUTÁS ÚJABB ÁLLOMÁSA EZ A BALATONFÖLDVÁRI ARANY. A PÁROS 
1994-BEN NYERTE ELSŐ VILÁGBAJNOKI CÍMÉT, AZAZ ÉPPEN 25 ÉVE VANNAK FOLYAMATOSAN JELEN A 
SPORTÁG LEGSZŰKEBB NEMZETKÖZI ÉLVONALÁBAN. ENNEK AZ  ARANYNAK KÜLÖNÖS ÉRTÉKÉT ADJA 
AZ IS, HOGY EZ AZ ELSŐ, AMELYET HAZAI VIZEKEN RENDEZETT VILÁGVERSENYEN SZEREZTEK.
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SZÖVEG: SVE/LUXURY

FOTÓ: CSERTA GÁBOR/SPARTACUS V.E.

A 
kilenc futamra tervezett Repülő 

Hollandi Európa-bajnokságnak 

Balatonföldvár és azon belül is 

a Spartacus Vitorlás Egylet adott 

otthont szeptember végén. Aki fi-

gyelemmel követi a vitorlás sportot annak nem 

kell bemutatni a sorozatot és a rajthoz állókat 

sem, hiszen a tizenháromszoros világbajnok 

Majthényi Szabolcs-Domokos András páros 

igazi esélyesként indult a hazai rendezésű vi-

lágversenyen. A szabályok szerint nyolc meg-

rendezett futam esetén már a két legrosszabb 

futameredmény kiejthető, így, függetlenül a  

kilencedik futamtól,  Majthényi Szabolcs és 

Domokos András már egy nappal korábban a 

zsebében érezhette az Európa-bajnoki aranyat, 

sorrendben a hatodikat – a tizenhárom világbaj-

noki cím mellé.

 Az utolsó előtti napon is három futamot sikerült 

megrendezni bár halasztással indult a nap, de 

aztán menetrendszerűen megérkezett a mete-

orológusok által ígért északnyugati szél, amely 

kezdetben csak 6-12 csomóval, meglehetősen 

„lyukasan” fújt, később azonban a nap folyamán 

fokozatosan erősödött és az iránya is egyen-

letesebbé vált. A reggeli, hatodik futamban 

Majthényiék egyetlen taktikai célt tűztek maguk 

elé: mindenképpen a rivális dán Bojsen-Möller 

párossal kell maradniuk. Mindketten a huszadik 

hely környékén kerülték az első bóját de utána 

azonban igazolták klasszisukat, elsősorban a 

bőszeles szakaszokon remekeltek és megelőz-

ve a dánokat, visszatornászták magukat az él-

mezőnybe ahol Majthényiék hatodikak, a dánok 

hetedikek lettek. Ebben a futamban remekelt a 

Süli András-Papp Dávid páros, akik elsőként 

vették az első bóját, végig tartották vezető he-

lyüket, és csak az utolsó szakaszon előzte meg 

őket a német Borowski testvérpár – akik ezzel 

a futamgyőzelemmel tovább erősítették az ösz-

szetettben elért dobogós pozíciójukat.

A hetedik futam erősebb, egyenletesebb sze-

lében Majthényiék végig az élmezőnyben vi-

torláztak, nagy csatában a Bojsen-Möller és 

Borowski-féle hajóval. Az utolsó hátszélben 

törtek az élre, és onnan már nem tudták tőlük 

elvenni a futamgyőzelmet.

A szél kitartott, sőt tovább erősödött, az 

egész héten határozott, jó döntéseivel reme-

kelő főrendező, Fluck Bence délután négykor 

úgy döntött, elindítja a nyolcadik futamot. Itt 

az erős, egyenletes szélben a magyar világ-

bajnok páros egy jó rajt után, kihasználva re-

mek sebességét, a közvetlen élmezőnyben, 

a második- harmadik hely környékén vitor-

lázott, majd az utolsó bójánál, egy bravúros 

belső helyes kerüléssel átvette a vezetést, és 

elsőként is futott be.

A gyönyörű kora őszi balatoni időjárás a kegyeibe 

fogadta a versenyzőket és a rendezőket is. Min-

dent összevetve egy nagyon sikeres esemény 

volt, az összes tervezett verseny befejeződött, a 

szervezők nagyszerű munkát végeztek. 

Helyezés Vitorla szám Ország Versenyző versenyző

1. 70 Magyarország Majthényi Szabolcs Domokos András

2. 202 Németország Jörn Borowski Bodo Borowski

3. 21 Dánia Jorgen Boisen-Moller Jens Boisen-Moller

˝hajó   Repülo Hollandi Európa-bajnokság
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Lamborghini ihlette
A LAMBORGHINIK FORMÁJA MÁR RÉGÓTA MEGIHLETI A TERVEZŐKET, MOST PEDIG EGY SZERENCSÉS MO-
TORCSÓNAK IS BELEKÓSTOLHAT AZ OLASZ LUXUS VILÁGÁBA. A MILÁNÓI OFFICINA ARMARE DESIGN LE-
RÁNTOTTA A LEPLET ERRŐL A SZUPERGÉPRŐL, AMELY A SZÉPSÉG ÉS ERŐ TÖKÉLETES ÖTVÖZETE.

Az A43 névre keresztelt hajó szénszálas hajótesttel, LED 
fényszórókkal, agresszív és éles vonalakkal rendelkezik, 

csakúgy, mint az olasz sportkocsik. A fényes fekete színezést a 
kanárisárga csíkok teszik egyedivé és elegánssá.

A
z A43 névre keresztelt hajó szén-

szálas hajótesttel, LED fényszórók-

kal, agresszív és éles vonalakkal 

rendelkezik, csakúgy, mint az olasz 

sportkocsik. A fényes fekete színe-

zést a kanárisárga csíkok teszik egyedivé és ele-

gánssá. A belső tér is hasonlóan egyszerű, csak 

a fontos dolgokra koncentráltak. Persze ebbe egy 

pezsgőtartó is beletartozik. A kabin tele van lu-

xusfelszerelésekkel, mindent szénszálas anyag, 

bőr és fa borít. Éhen sem halunk, ha ezen töltjük 

a napot, hiszen étkezőasztal, hűtő, mosogató, de 

még mosdó is elérhető rajta. A kinézetén kívül az 

ereje sem elhanyagolható. Az A43 Lamborghini 

V12 motorokkal rendelkezik, és akár 80 csomóval 

is képes száguldani. A Caterpillar Three60 segít-

ségével pedig a manőverezhetőséget biztosítja, 

amely nagy sebességnél és kikötésnél is segítsé-

günkre lesz. Jelenleg csak papíron léteznek ezek 

az adatok, de reméljük, hogy hamarosan élőben 

is megnézhetjük ezt a szupergépet.

yacht   Officina Armare Design A43
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hajó - AC75 Luna Rossa

építészet - TAPO minimalista üvegháza

kiállítás - EICMA 2019






