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ITT A TAVASZ

Lassan öt hete otthonról dolgozik az egész szerkesztőség, csak néha mozdulunk ki 
a legfontosabb dolgokat elintézni, de ez nem korlátoz szinte semmiben. Vagy is 
majdnem semmiben... A munka egészen simán megy mivel eddig is használtuk a 
csoportos munka vagy a video konferencia intézményét, de azért mégis más ami-

kor az ember körül az egész család jön-megy, a gyerekek kérdeznek és azonnal várják a vá-
laszt és nem az irodában uralkodó megnyugtató káosz veszi körbe az embert.  Az első héten 
még azt gondoltam majd napi pár óra munka aztán kimegyek a kertbe és milyen jó is lesz ez, 
de aztán amikor még hajnali egykor is a gép felett ülök rájövök hogy amilyen jó hogy itthon 
vagyok na annyira keveset is mozdulok ki. Ezen gyorsan változtatni kell, annál is inkább 
mert miközben a világ nagy része karanténban van a természet nem zárkózott be, elkezdte 
gyógyítani önmagát és közben kitavaszodott.

Mivel a nagyszabású rendezvények és gyakorlatilag minden rendezvény vagy bemutató el-
maradt az elmúlt hetekben, így a virtuális bemutatók, online csatornák kerültek előtérbe. 
Az autós cégek szerencsére ezt profi módon oldják meg és ugyan személyesen nem lehe-
tünk ott az autók mellett a bemutatón, de azért a teszt autók jönnek-mennek és a tervezők 
sem alszanak téli álmot hanem rengeteg új koncepciót küldenek a média képviselőinek rá-
adásul még a véleményünkre is kíváncsiak. 

Az építőiparban még nem látszik a koronavírus miatti gazdasági problémák köre itthon, 
valahogy olyan érzése van az embernek ahogy autóval közlekedik a városokban, mintha ez 
az iparág immunis lenne a járványra és ugyan úgy nőnek az épületek a földből és készülnek 
az utak mintha nem is az egész világot megrázó járványról lenne szó. Reméljük tényleg így 
van és majd ha elmúlik a veszély akkor nem jutnak újra a 2008-as válság szintjére a szerep-
lők. Szerencsére a Luxury magazinban bemutatásra kerülő épületek mind a járvány előtt 
készültek így sem a fotósokkal sem a tervezőkkel nem volt probléma egyeztetni és összeál-
lítani azokat az anyagokat melyeket ha jobban megnéz a kedves olvasó, egyre inkább feltűn-
het hogy a természetes anyagok használata, az újrahasznosítás, a megújuló energia egyre 
inkább átveszi a fő irányvonalakat a legnagyobb tervező irodák alkotásaiban is.

A magazin nem lehetne Luxury ha nem számolnánk be időről időre olyan exkluzív kollek-
ciókról, limitáld darabszámban elkészített műremekekről amelyeknek már csak a látványa 
is megdobbantja a szívet. Ezekben a nehezebb időszakokban talán ezek is segítenek pozitív 
érzéseket kelteni bennünk és könnyebben vészeljük át azt a következő, remélhetőleg pár 
hetet amikor már újra a kikötőkben ringatózó hajókon vagy a közeli bárban tudjuk szürcsöl-
ni kedvenc italunkat és a legfrissebb Luxury magazint olvasva ejtőzünk a nyári napfényben.

Magyar Gábor  
lapigazgató
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Antony Gibbon

“Vessel” betontorony
Antony Gibbon bemutatta “Vessel” nevű toronyszerű, betonból készült építményét. 
Kutató központnak tervezett spekulatív épületet kettévágott kőtárcsák jellemzik, me-
lyek keskeny csatornája üveggel borított.
A mexikói székhelyű építészeti tervező, Antony Gibbon legújabb projektje, a “Vessel” 
a svájci Alpokba került. A projektet megkülönböztetett kapcsolat fűzi annak kontext-
usához, világosan elválik a régió tipikus építészetétől, míg ugyanakkor vizuális folya-
matosságot kínál az alpesi csúcsokkal profiljában és anyagában is.

hírek   építészet
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Alex Whyzhevsky

CyberHouse
Alex Whyzhevsky, a Modern House építésze tovább gondolta korábbi, CyberHouse 
nevű projektjét, így megszületett a CyberHouse Life.
Az 1370 négyzetméteres betonház a tóparti hegyoldalra épült. Két épületrészből áll, a 
garázsból és a házból, melyek természetesen simulnak a talajba, hogy megtartsák ter-
mészetes szépségét. Minden szint üvegfallal zárul, így a belső tér fantasztikus látvány-
nyal egészül ki. Ahogyan az építmény a lejtőt követi, a belső tér egy sor terasszal nyílik 
a szabadba. A házat olyanok számára tervezték, akik élvezik az életet, a monolitikus 
beton, erős acél és törhetetlen üveg gondoskodik a biztonságról is.

hírek   építészet
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hírek   építészet

Torstein Aa

Madárház kalandoroknak
Torstein Aa, a norvég dizájner és a Livit alapítója megalkotta a Birdbox nevű kis kabint 
az olyan utazók számára, akik egyedi élményre, szabadságra és nyugalomra vágynak 
kalandos utazásaik során. Előre elkészített különálló szobát úgy tervezték, hogy lakója 
közelebb kerüljön a természethez. Emellett elég kicsi és könnyű is, hogy egyedi he-
lyekre kerüljön és a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyjon.
Madárház két különböző méretben található meg, Mini és Medi, helyére pedig akár egy 
helikopter is elviheti. Cölöpökre helyezik, hogy minimális ökológiai lábnyoma vissza-
fordítható legyen. Hatalmas egyedi méretű ablakai a jó kilátásért felelősek. A hozzá 
tartozó második doboz tökéletesen kiegészíti a Birdboxot, ahol a fürdőszoba található.
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hírek   építészet

Bartosz Domiczek

Kortárs rezidencia
Bartosz Domiczek, lengyel építész és tervező megálmodta a “Henge Hill House”-t, a tör-
ténelmi tanyaház lábnyomai alapján épült lakóotthont. Az eredeti szerkezet váza szolgált 
alapként, melyre egy modern építmény került. A monumentáris projekt a távolba mered 
az olajfákkal borított lejtők felé, kifejezve az ívelt homlokzat rusztikus kőszerűségét. A vá-
zat részben helyre állították, hogy belül kialakítsák az újonnan elrendezett szobákat. Bar-
tosz Domiczek egyszerre álmodta meg a Henge Hill House-t rusztikusnak és modernnek. 
A történelmi árkád fala kettéosztja a látványt, emlékeztetve a talált rom atmoszférájára. Az 
új belső tér és a már meglévő váz közötti íves folyosó a táj fantasztikus látványát tárja elénk. 
A központi udvart pedig tovább támasztja a kivájt lejtő.
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Sebastian Errazuriz

Csodás asztal korhadt fából
Sebastian Errazuriz, művész és tervező munkáinál a természet diktálja a tempót, bútorai, 
épített polcai és asztalai az őt inspiráló fa szerkezetéből épülnek. Központjába a fa formá-
ja áll, Errazuriz egyszerű dizájnja csupán egy vékony üveglapot adott az asztallapok vagy 
polcok számára, mely a funkcionalitást szolgálja. Az általa felhasznált fák Dél-Amerika 
erdeiből valók, a leesett ágakat gondolta újra, de megtartotta azok eredeti formáját. Ha-
bár Errazuriz munkái minimalisták, szeret még valami abszurdat is hozzátenni. “Fontos 
számomra, hogy legyen egy kis csavar a projektjeimbe” – mondta. “Mert szeretném, ha az 
emberek a nyilvánvalót, a mindennapit egy kicsit másként látnák.”

hírek   design
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Masquespacio

Kerámiavarázs
A Masquespacio, a valenciai kreatív iroda bemutatta legújabb belső terét a mad-
ridi Casa Decor épület csempéire. A projekt a “A múltból a jövőbe tekintve” ne-
vet kapta, mely a kerámia előtt tiszteleg, és a gazdag színek, textúrák és bevona-
tok széles skáláját egyesítik. A Casa Decor második emeletén mutatták be a belső 
teret a kiállítás részeként. Az álomszerű légkör a kortárs görög-római építészetre 
és a szürrealista fantáziákra emlékeztet, Masquespacio pedig azzal a céllal alkotta 
meg, hogy provokáló inspirációt szolgáljon a kerámia felhasználói számára. A tér 
karakterét a kék, krém és arany árnyalatai adják. A csiszolt márvány nagyszerűsége 
adja a kompozíció álomszerűségét, a fényes elemekkel, mint indigó és kolbalt színű 
márvánnyal és fehér, okkerrel keresztezett márvánnyal díszíti. “A múltból a jövőbe 
tekintve” név azt sugallja, hogy a tér új lehetőségeit fedezi fel, a Roca technológiá-
nak köszönhetően pedig a kerámia bármilyen más felhasználáshoz adaptálható, a 
dekoratívtól a szimbolikus lakberendezésen át a világítótestekig, valamint padló- 
és falburkolatokhoz is megfontolja a Masquespacio az anyagot.

hírek   design
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Takehiro Kishimoto

Zöldség és gyümölcs művész
Takehiro Kishimoto, japán séf és ételszobrász a mindennapi gyümölcsökből és zöld-
ségekből készít ehető mesterműveket. Egy x-acto késsel farag hihetetlen mintákat al-
mákba, cukkinikbe, tojásokba és avokádókba.
Takehiro Hishimoto kifinomult mintáit a tradícionális japán motívumok ihlették. A 
gyümölcsfaragás évszázados művészetét kombinálja a japán mukimono művészeté-
vel. Eredetileg arra használták a gyümölcsök faragását, hogy a királyi család asztalait 
díszítsék és a mukim japán művészete gyümölcsök és zöldségek hájába vájt képeket.
A minták gyakran formálnak virágokat, csavarokat és vicces mintákat, vagy ezeknek 
bármilyen kombinációját. Hagyományosan díszítésként tálalták vagy a főétellel egy 
tányéron vagy külön tányéron. Hogy a gyors oxidációt elkerülje, néhány gyümölcsöt 
csupán percek alatt kell megformálni. Mások akár órákba is telhetnek, például a brok-
kolit egy egész óráig faragta Kishimoto, az avokádót pedig két óráig. Arra a kérdésre 
pedig, hogy mi történik az egyes kreációkkal, miután elkészültek, Mr Kishimoto csak 
annyit válaszolt: “Kifaragom és megeszem őket.”

hírek   design
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1919 Chronotimer Flyback

Porsche 911 óra
A 1919 Chronotimer Flyback, mely két évvel ezelőtt debütált barna bőr színben, most 
mélykék színnel, valamint a formák és funkciók keverékével újult meg. Az ikonikus 
Porsche 911 ihlette óra párosítja a kronográf mozgóegységet a márka híres autói ihlette 
számlappal.
A Porsche már 1972-ben elkezdett autóin kívül mást is gyártani, amikor Ferdinand 
Alexander Porsche alapítójából az igazgatóság tagjává vált, miután a Porsche KG rész-
vénytársasággá vált Porsche AG név alatt. Már nem tudta többé megvalósítani terveit 
és túl sok szabadideje lett, így kreativitását máshol igyekezett kamatoztatni. 1972-ben 
megszületett a Porsche Design. Első megrendelése üzleti karórákra vonatkozott. A 
kronográf, mely a versenyek sebességének idejének és az időintervallumok szükséges-
ségéből született, ma is megállja a helyét. Manapság az óra még mindig azt az érát idézi 
és nagyon trendi. Ami nagyszerű a Porsche Design órákban, az az, hogy megmaradt a 
retro feeling anélkül, hogy túl vintage lenne. A legújabb Porsche Design óra szokat-
lan, karcsú fülekkel és letisztult számlappal rendelkezik, mely tökéletesen visszaadja a 
márka DNS-ét, 42mm-es mérete pedig megfelel a mindennapi követelményeknek. Ha 
már van egy Porschéd, a 6350 dolláros ár nem nagy költség.
100% titániumból készítették, mely 46%-kal könnyebb, mint a rozsdamentes acél, 
mely amellett, hogy nagyon erős, hihetetlenül könnyű is. Ellenáll a hőnek és sós víz-
nek, energiája 48 órára elegendő. Werk 01.200 mozgóegységet kapott, flyback funkció-
ja kronométer hitelesített pontossággal és 4Hz-es tempóval ketyeg.

hírek   technika
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Dynamiq GTT 160

Keskeny és csendes
Keskeny és kecses a Dynamiq új GTT 160 nevű hajója. A 49,5 méteres hajó keskeny törzse 
és hosszú vízvonala hatékonyabb és sportos megjelenést is kapott. Dynamiq GTT 160Bel-
ső tere akár 12 vendég fogadására is alkalmas 6 szobájában, közte egy két erkélyes fő lak-
osztállyal. Dynamiq GTT 160A fő szinten található egy 120 m2-es beach club jacuzzival, 
spa-val, szaunával és konditeremmel, a felső szinten pedig mozi egy 75 inches kijelzővel és 
bárral. Dynamiq GTT 160A garázs 6,5m hosszú és helikopter leszállópálya is helyet kapott 
rajta. Habár nem csak erről szól a GTT160, alumínium testét Man hathengeres motorja 
hajtja, amellyel akár 17 csomós sebességre is képes a yacht.

hírek   hajó
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Codecasa Jet 2020

Tengeri Jumbo-jet
Az olasz hajógyár bemutatta legújabb 70 méteres yacht koncepcióját, amelyet az alkotók 
csak kreatív robbanásként jellemeznek. A Codecasa Jet 2020 Fulvio Codecasa tervei alap-
ján született meg. A design rengeteg elemet kölcsönöz a repülőgépektől. Az orra pontosan 
olyan, mint egy jumbo jeté, hiszen robusztus és kerekded. A design továbbhalad a tat felé, 
ahol egy repülőgép hátsó részét mintázza meg. Az apró ablakok is felhők feletti érzetet 
keltenek. A design központi eleme a lenyűgöző napozóterasz. Itt egy medence is található, 
valamint itt alakították ki az edzőtermet is. A beach club természetesen saját lifttel rendel-
kezik, a hozzá tartozó skylounge-ot pedig hatalmas üvegablakok keretezik. A hajón akár 
tíz vendég is kényelmesen elfér. A tulajdonos kabinja a főfedélzeten található, a négy ven-
dégkabin pedig az alsó fedélzeten, a legénységi kabinok mellett. A kapitányi kabin a felső 
fedélzeten van, amelyet lifttel tudunk megközelíteni. A Codecasa Jet 2020 elmaradhatat-
lan kelléke a helipad, amelyre közepes- és nagyméretű helikopterek is le tudnak szállni. 
A hajógyár egyelőre nem árulta el a teljesítményre vonatkozó specifikációkat, csak annyit 
tudunk, hogy 2020 közepén kezdik el megvalósítani a projektet.

hírek   hajó
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A hónap újdonságai   Lamborghini Surface Collection
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Lamborgini bútorok
Több luxus autógyár után immár a Lamborghini is nevét adja egy különleges bútorcsalád-
hoz. A LUXE Surface Atelier, az ikonikus és csúcskategóriás márkákkal foglalkozó luxusli-
cenc-társaság Valenciában mutatta be a Lamborghini nevével fémjelzett bútorokat és lakb-
rendezési irányzatokat. Azért esett a spanyol városra a választás, mert 2022-ben, “Capital 
Design 2022” néven Valencia lesz a design fővárosa.
Az Automobili Lamborghini Surface Collection innovatív anyagai kifinomult stílusukkal, me-
rész jellegükkel, elegáns vonalukkal és ikonikus kialakításukkal tűnnek ki. Megjelenésükben 
tökéletesen keveredik a múlt és a jövő, az anyaghasználatban a különleges szövetek mellett, 
fontos szerep jut az ásványi kőveknek, kőlapoknak. Mindehhez páratlan műszaki-mechanikai 
tulajdonságok, egyedi esztétikai megoldások és végtelen testreszabási lehetőségek párosulnak.



Luxury

A hónap újdonságai    Vondom Moon Daybed
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A hónap újdonságai    Marcel Wanders Boutique

Éjjel-nappal a Holdon!
A kijárási korlátozásnak köszönhetően sokkal több időt töltünk saját házunkban, ker-
tünkben és ráadásul a tavasszal a kerti szezon is kezdetét vette. Az otthoni aktív  kikap-
csolódásban lehet hasznos kiegészítő a Vondom cég legújabb kerti széke, amelyet Ra-
món Esteve tervezett és a Moon Daybed fantázianevet kapta.
A Moon Daybed fő jellemzője a kör alakja és az alapjára támaszkodó forgó rendszer, 
amely lehetővé teszi forgást saját tengelye körül. Így mindig abba az irányba állítható 
a szék, amely nekünk jobban tetszik legyen ez a napos vagy árnyékos oldal. A bútor tu-
lajdonképpen két félgömbböl áll, amelyek közül az alsó fele öntött polietilénből készült, 
míg a felső felének polipropilén zsinór fonás ad különleges megjelenést. A belső tér 
LED-es háttérvilágítással tehető még különlegesebbé. A felső félgömb kialakítása segíti 
a levegő árámlását illetve kellemes fényt is ad minden napszakban létrehozva egy olyan 
helyet, amely segíti a pihenést, a lazulást, és ideális földi képet vetít a Holdról szabadidős 
vagy chill out környezetben is.
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A hónap újdonságai    Bentley Golf Tech Collection

Indul a szezon!

Itt a tavasz indul a szezon és a talán a golf maradt az egyetlen sport, 
amelyben megoldható, hogy ne csak 1,5 méterre, hanem akár több 
száz méterre is legyenek egymástól a játékosok. A Bentley új golf kol-
lekciójának így talán még a karantén mellett is lehet haszna. A brit 
gyártó már korábban is mutatott be golf kollekciót, a mostani Tech 
változathoz az új Continetal GT adta az ihlettet. A Tech kollekciót 
a páratlan ballisztikai képességeket szem előtt tartva tervezték, az 
anyagfelhasználat tekintetében pedig olya technológiát használtak 
fel, amely maximalizálja az ütők teljesítményét, függetlenül attól, 
hogy tapasztalt profi vagy kezdő akinek a kézébe kerül. Az ütők titán 
felületekkel és szénszál hátoldalakkal rendelkeznek, hogy a lehető 
legnagyobb energiát és sokoldalúságot biztosítsák, miközben mind-
két ék éle CNC-marással készült.
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A hónap újdonságai   MV Agusta TecknoMonster

Utazásra készen

A szabadság szelleme különösen fontos a motorosok számára. Sajnos egyelőre 
a korona vírus miatt ugyancsak a váraokzás jut, de az MV Agusta már felkészült 
arra, hogy újra visszatérhetünk a régi megszokott kerékvágásba és bejárhatjuk 
a világot. Ennek érdekében szövetségre léptek a szintén olasz TecknoMonster 
céggel, amely több különleges hátizsákot és kabin táskát készített az MV Agusta 
számára.
A kézműves kollekció két szuper könnyű hátizsákja szénszál és alcantara 
anyagból vagy kézzel varrott borjúbőrből áll, számos cipzáras belső zsebbel lap-
topokhoz és táblagépekhez. A kabin kocsik különféle méretekben kaphatók, ti-
tán, alumínium vagy szénszál borítással választhatóak, míg belsejüket Jaquard 
bőrrel bélelték ki. A precíziós gördülőkerekek és a háromlépcsős fogantyúk 
hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az egyedi darabok tökéletes társak legyenek 
még a legigényesebb utazók számára is.
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ÉLET A KORONAVÍRUS UTÁN 

– MILYEN HATÁSSAL VAN 

A JÁRVÁNY AZ OTTHONAINKRA?
Az ukrán tervező, Szergej Makhno, hét pontban elemzi a koronavírus okozta főbb 
változásokat épületeink tervezésénél. A Covid-19 vírus utáni életünk nagy változáso-
kon fog átesni; a gazdasági és társadalmi makro-kérdéseken túl szokásaink, életstílu-
sunk és otthonaink is új princípiumok szerint értelmezik újra magukat.

SZÖVEG: SZEGŐ HANNA

A világban végbemenő radikális 
változások nagyban hatnak épí-
tett környezetünkre is. A bűvös 
2020, egyfajta végét jelenti az 

elmúlt évtizedekben uralkodó fejlődési- 
és fejlesztési iránynak. A fenntarthatósági 
kérdések messzemenően írják majd felül 
preferenciáinkat, értékrendszerünket és 

életstílusunkat. Számos elmélet születik 
napjainkban a közeljövő kihívásairól, kü-
lönböző szcenáriókról, pozitivista és pesz-
szimista érvekkel egyaránt. Egy azonban 
közös bennük; a természeti környezetünk-
kel való szimbiózisunk és a bolygónk óvni 
akarása mindenki számára elemi igénnyé 
kell váljon, így lehet majd átvészelni és új 
alapokra helyezni a jövőbeni életünket. 
Először a saját környezetünkben végzett 
változásokkal, majd ezt kiterjesztve tud-

juk elérni a kívánt globális hatást. Ennek 
fontos terepe otthonaink újra definiálása. 
Szergej Makhno, kijevi építész, designer, 
műgyűjtő hét irányvonal mentén fejti ki a 
jövőbeni otthonainkat érintő legfőbb vál-
tozásokat.
LAKÁSOK HELYETT 
HÁZAKAT ÉPÍTÜNK

A felfelé terjeszkedő, a városban kis alapte-
rületet elfoglaló toronyházak tervezésénél 
a fő szempont a befogadóképesség maxi-

építészet   Élet a koronavírus után
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építészet   Élet a koronavírus után

A természeti környezetünkkel való 
szimbiózisunk és a bolygónk óvni 
akarása mindenki számára elemi 

igénnyé kell váljon.
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építészet   Élet a koronavírus után

Felértékelődnek a külterületeken, 
agglomerációkban lévő lehetőségek, ismét a 

kertes házak, saját területek trendje él majd.
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malizálása volt, így a higiéniai és biztonsági 
szempontok háttérbe szorultak. Ezekben 
az épületekben számos közös tér van – így 
a lépcsőházak, liftek, tetőteraszok, előte-
rek -, ahol az ott lakók kénytelenek átha-
ladni, a járvány alatt kívánt távolságtartás 
és az érintkezési felületek minimalizálása 
nehézkessé válik. Makhno szerint a jár-
ványt követően az urbanizációs folyama-
tok lelassulnak, a belvárosi lét iránti vágy 
enyhül. Felértékelődnek a külterületeken, 
agglomerációkban lévő lehetőségek, ismét a 
kertes házak, saját területek trendje él majd.

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN DIVATOS 
NYITOTT TEREKET BUNKERSZERŰ, 
IZOLÁLT TEREK VÁLTJÁK FEL

Napjainkban az apokaliptikus sci-fi filmek 
nem is tűnnek olyan távolinak. A járványt 
követően ismét felerősödhet az a trend, mi-
szerint a házak alatt kialakítanak egyfajta 
óvóhelyet, amely egy esetleges természeti 
katasztrófa, vagy újabb járvány esetén mene-
déket nyújt az ottélők számára. Ehhez társul 
az éléskamra és vízkészlet felhalmozása, erre 
kialakított speciális egységek a házon belül. 
Az izolált terek kialakításakor az előtér fontos 
„zsilip-funkciót” tölt be a lakótérben. Itt kü-
lönül el a külső és belső világ, a kintről hozott 
szennyeződések nem kerülnek be a tiszta szo-
bákba. Elképzelhető, hogy külön fertőtlenítés-
re alkalmas szobát kapcsolnak az előtérhez.

ÖNELLÁTÁS ÉS ALTERNATÍV ENERGIA

A jövő otthonai büszkén függetlenednek majd 
Makhno víziója szerint, így saját víz- és fűté-
sellátó rendszerük lesz. Az alternatív megol-

dások elterjednek, a geotermikus kutaknak 
különösen nagy jövőt jósol az ukrán építész. 
Emellett számos más önálló megoldás léte-
zik, a tűzhelyen és kandallókon túl a szilárd 
tüzelésű kazán, a különböző generátorok és 
nem utolsó sorban a napelemek. A megújuló 
energiát biztosító mini-állomások állandó ré-
szei lesznek a jövő otthonainak. A cél a szol-
gáltatóktól, a külvilágtól való teljes függetle-
nedés. A civil felhasználók számára még igen 
korlátozottan elérhető és költséges műholdas 
internet-elérés is kulcsa lesz átalakuló életstí-
lusunknak. A járvány következtében különös 
hangsúlyt fektetnek a szolgáltatók a techno-
lógia fejlesztésére és kibővítésére, így a félév 
végére 12 ezer új műholdat állítanak pályára.

SZŰRÉS ÉS SEMLEGESÍTÉS

A korábban elhanyagolt szűrőberendezé-
sek – a levegő- és vízszennyezést mérők – is 
felértékelődnek a világjárványt következ-
tében. Az okosotthonokat irányító beren-
dezések és ezeket gyártó cégek programjai 
bővülni fognak, így fertőtlenítő és légtisztító 
funkcióval egészülnek ki. A legkörültekin-
tőbb tervezők szerint szükségszerűvé válik 
a fertőtlenítőszoba, ahol egy vírus- és bakté-
riumölő UV lámpa is helyet kaphat.

A HOME OFFICE AZ ÚJ OFFICE!

A legtöbben home office üzemmódban 
végzik a munkájukat a járvány alatt, a jós-
latok szerint a járvány végeztével is rövi-
debb-hosszabb ideig még biztosan otthon-
ról dolgoznak majd az emberek. Ehhez 
nagyon fontos az otthoni kényelmes és er-
gonomikus munkakörnyezet kialakítása. 

építészet   Élet a koronavírus után
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építészet   Élet a koronavírus után

A legtöbben home office üzemmódban végzik a 
munkájukat a járvány alatt, a jóslatok szerint a 

járvány végeztével is rövidebb-hosszabb ideig még 
biztosan otthonról dolgoznak majd az emberek.
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Ezentúl nem egy asztal-forgószák-íróasztali 
lámpában merül ki a dolgozóasztal, hanem 
külön dolgozószobát kell kialakítani, hogy 
a munkavállalók teljesen a munkavégzésre 
fókuszálhassanak. Fontossá válik, hogy ké-
nyelmes bútorok, sötétítőfüggönyök, esetle-
ges hangszigetelés és persze teljes technikai 
arzenál álljon rendelkezésre.

A VÁROSI KERTEK, 
MINIKERTEK FORRADALMA

Gerilla gardening, közösségi kertek, mini 
termőterület a teraszon – napjaink urbá-
nus polgárainak úri hóbortja. Ezek a trendi 
szokások a jövőben szükségszerűvé válnak, 
így valóban mindenki megtanulhatja, hogy 
az vagy, amit megeszel! Az önellátó, vagy 
részben önellátó gazdálkodásra való átállás 
fontos momentuma a fenntarthatóságnak. 
Bizonyított tény, hogy a növényekkel való 
követlen fizikai érintkezés jótékony hatással 
bír a mentális egészségre.

TÖMEGTERMELÉS HELYETT 
KISTERMELŐK!

A kínai tömegtermelés részleges visszaszoru-
lását követően, két hónap elteltével végre le-
vegőt kapnak az iparvárosokban és környékén 
élők. Indiában, valódi ritkaságként látni 200 
km-es távolságból is a Himaláját. A fogyasztói 
társadalom által szült trendek merőben átala-
kulnak, a mennyiségi szempontokkal szem-
ben a minőségiek érvényesülnek. A tudatos 
vásárlás során fontos választási szempontok 
kerülnek előtérbe; Természetes anyagból ké-
szült? Az adott termék termelése és disztri-
búciója mennyiben káros a bolygóra? Egyre 
fontosabbá válik, hogy központosítottan is 
támogassák a lokális termelőket és az export 
cikkeket felváltsák a hazaiak.

építészet   Élet a koronavírus után
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A MINIMALISTA BETONHÁZ
Feltűnő építmény lett a Steime Architect betonból készült monolit dizájnja a Stutt-
garttól jó 30km-re fekvő Pliezhausen nevű kis falu egyik csendes utcájában. Az utcá-
ra néző új épület betontömbjében csupán néhány vágás jelenti az ablakok helyét. Míg 
a kristály formájú ház hosszúkás, párhuzamos oldalai miatt még mindig kapcsolódik 
az épített környezethez, mégis kontrasztos a szomszédos épületek rövidebb oldalá-
nak kúpos végeivel.

A homlokzatok ferde elrendezése 
teszi lehetővé, hogy az épület nyit a 
környező kültéri terek felé, a lakók 
számára váratlanul kiterjedő kilá-

tást kínál a távolból. A hagyományos gerendás 
tető és az enyhén emelkedő terep megerősíti 
a ház szögletes, szobrászati hatását, amelyet 
egy hatszögletű alaprajzra terveztek. A házba 

belépve egy mély vágást ejtünk a betonrenge-
tegbe, először a kertre emlékeztető szobát ér-
jük el. Innen egy egyszárnyú lépcsőn át jutunk 
el a lakóterületre.

építészet   E20
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Míg a kristály formájú ház hosszúkás, párhuzamos oldalai miatt 
még mindig kapcsolódik az épített környezethez, mégis kontrasztos 

a szomszédos épületek rövidebb oldalának kúpos végeivel.

építészet   E20
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A ház minden szobája felveszi kristályos formáját, a falak trapéz 
elrendezése a térbeli kapcsolatok sokféleségét jelképezi, melyek 

különlegességét a felfelé lejtős mennyezeti felületek adják.

építészet   E20
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A meglehetősen keskeny és magas 
bejárat felfelé nyíló térré alakul, 
melyet egyértelműen a tetőszer-
kezet többszörös hajtása határol, 

ahogy a házon haladunk keresztül, a nyitott 
és zárt területek folyamatos párbeszédet 
alkotnak. Az ablakok vízszintesen nyílnak 
az 50m vastag beton héjból a hullámos táj 
képkereteként.
A ház minden szobája felveszi kristályos 
formáját, a falak trapéz elrendezése a térbeli 
kapcsolatok sokféleségét jelképezi, melyek 
különlegességét a felfelé lejtős mennyezeti 
felületek adják. A gyerekek és szülők szobái 
közvetlenül kapcsolódnak a nappalihoz és a 
egy fordított paralelogrammaként osztja fel 
a teret a konyha és étkező között.
A minimalisztikus, mégis robusztus, mo-
nokróm beton masszív héjazatot ad a ház-
nak kívül-belül. Kívül a durván fűrészelt 
falemez zsaluzatnak köszönhetően a beton 
szilárd, élénk textúrát kapott. Belül a hajto-
gatott betonfelületek formatervezési szem-
pontból simák és ellentétben vannak a tö-
mör tölgy szerkezetek meleg árnyalataival.

építészet   E20



Már a sokadik takarítócég sem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket?

Cégünk, több, mint 25 éves irodai és ipari takarítással rendelkezik.   

Ha igényes, magas színvonalú szolgáltatást szeretne kapni, keressen minket.
Kollégáink pontos felmérést végeznek,

ami az Ön irodájára, telephelyére van szabva.

Korszerű és környezetbarát gépekkel, tisztítószerekkel és technológiákkal
dolgozunk,  és mi magunk is innovatív megoldásokat tudunk javasolni 

megrendelőinknek a tisztaság,  mindennapi higiénia,
illetve környezetük, egészségük és pénztárcájuk védelmében.

Irodák, irodaházak takarítása

Ipari takarítás,  gyártakarítása

Szállodai  szolgáltatás

Homlokzat  tisztítás

ü

ü

ü

ü

Kapcsolat

info@takepszolg.hu www.takepszolg.hu
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építészet   Casa Calixto
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VIDÉKI KŐHÁZ
Válaszul a városi élet bizonytalan jövőjére a változó 
éghajlati viszonyok között, a spanyol GRX Arquitectos 
stúdió a hegyvidéki Granada városán kívül mutatja be 
Casa Calixto nevű lakóházát.

A projekt a Puebla De Don Fadrique-ban található, az Ibériai-félsziget déli részének 
egyik legmagasabb csúcsának lábánál. A mélyen gyökerező tradíciók és a büszke 
nemzet a modernizáció dilemmájával találta magát szemben. A rusztikus kőlakás 
megtervezésekor a csapat egy új jövőt tart szem előtt, amely a város és a vidék közöt-

ti széles körű migrációt látja politikai és éghajlati bizonytalansággal szembeni megoldásnak. A 
Casa Calixto új, vidéki hangolatot és egyszerű és természetes életet kínál.
A Casa Calixto kortárs konstrukcióval fejezi ki a népi táj folytonosságát. A házra egyszerű 
és kifejező anyagfelhasználás jellemző. A ház építésénél a csapat helyi kivitelező cégekkel 
dolgozott, hogy szerves, a maga nemében tökéletlen és kézzel készített eredményt kapjon. 
A belső tér rusztikus kővel borított, melyet a helyi kőbányából hoztak. A kő természetessége 
kézi megmunkálást kívánt.
A nyitott belső tér egy garázsra emlékeztet, mely a napos kertre nyílik, mennyezetig nyúló 
ablakokkal. A külső fal a hagyományos építészetet tükrözi és a lakók privát szféráját is meg-
tartja. A falon lévő kis nyílások pedig a belső világot kötik össze a természettel.
A Casa Calixto a modern építészet mintázatát fordítja ki. Nem szeretné, ha a természet do-
minálna a tervezésben, hanem eggyé szeretne válni környezetével. A falakat nem védi meg 
a természettől, annál inkább a város hatásától, így tökéletes búvóhelynek bizonyul a kert a 
város zajától.

A Casa Calixto kortárs konstrukcióval fejezi ki a népi táj folytonosságát. A házra 
egyszerű és kifejező anyagfelhasználás jellemző. A ház építésénél a csapat helyi 
kivitelező cégekkel dolgozott, hogy szerves, a maga nemében tökéletlen és kézzel 

készített eredményt kapjon.

építészet   Casa Calixto
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PÁLMAFÁK ÁRNYÉKÁBAN
A VRA Design Can Thanh A&A Villa nevű legújabb terveiben felhasználja a helyi kul-
turális és természetes környezetet. A ház az ősi vietnámi városban, Hoianban épül, 
számos több száz éves épülettel és változatos, egyedi növényvilággal körülvéve. 

A ház terve ezeket az elemeket 
emeli ki, az őshonos növényzetet 
mind formailag, mind anyagban, 
szerkezete pedig emlékeztet a 

helyi tradícionális ház típusokra. A VRA di-
zájnja változatos anyag- és tértípus-palettát 
alkalmaz a Can Thanh A&A Villanál. A ház 

Cam Thanh területén, Hoian városban talál-
ható, melyet a turisták által kedvelt kókusz- 
és nipapálma erdőkkel vesz körül.
Turisztikai fontossága miatt a régió szimbó-
lumává vált a növény. A dizájn a leveleket és 
a törzset használja egyedi strukturális ter-
veihez. A ferde oszlopszerkezet erős vizuális 

benyomást és ismerős teret hoz létre, emlé-
keztetve arra, hogy a kókuszdió vagy a nipa 
tenyér alatt van.
A Cam Thanh A&A villa olyan térbeli el-
rendezése tükrözi az ősi Hoian városának 
házait. Hosszú, lineáris elrendezésűek, 
amelyeket kis kertek osztanak három rövid 
blokkra, elősegítve a minél több természe-
tes napfény és a szellőzést.
A belső tereket úgy alakították ki, hogy biz-
tosítsák a harmonikus légkört, amely gazdag 
és élénk, miközben nem zsúfolt. Nagy fák 
nőnek mind a belső, mind a külső terekben, 
hogy árnyékot adjanak és gyönyörű kilátást 
kínáljanak.

A Cam Thanh A&A villa olyan térbeli elrendezése tükrözi az ősi Hoian 
városának házait. Hosszú, lineáris elrendezésűek, amelyeket kis kertek 

osztanak három rövid blokkra, elősegítve a minél több természetes 
napfény és a szellőzést.

design   Can Thanh A&A Villa
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  design   Vondom Suave
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„Amikor embert tetoválok, észben kell tartanom az izmok, a 
kötőszövetek elhelyezkedését és jellemzőit. Az autó esetében 

egészen más jelentett kihívást: itt a lemezek hullámzó, változó 
ívére kellett ügyelnem.” – kommentálta a munkát Claudia De Sabe.

design   Claudia De Sa
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TETOVÁLT AUTÓ
A Lexus a kezdetektől fogva nagy tisztelője és aktív támogatója volt a japán kéz-
műves tradícióknak. Ez történt most is, amikor a vállalat megrendelte a világ első 
tetovált autóját. Az UX szabadidőjárműre épülő autót szigorúan egyetlen példány-
ban készítette el Claudia De Sabe, a brit tetováló kultúra meghatározó alakja.

Az autóipar és a képzőművészet 
találkozása számtalan csodála-
tos alkotásnak adott már életet. 
Ahhoz hasonlót azonban, ame-

lyet Claudia De Sabe brit tetoválóművész 
valósított meg egy Lexus UX felületén, 
tudomásunk szerint még soha senki nem 
kísérelt meg.
Irezumi: így nevezik azt a japán tetováló 
művészetet, amelynek egyedi eszközei és 

stílusa több száz év alatt nyerték el mai 
formájukat. Noha a japán szigeteken már 
időszámításunk előtt tízezer évvel is lé-
tezett az emberi test maradandó díszíté-
sének hagyománya, az irezumi azonban 
csak a XVII. században jelent meg, és vált 
a japán kultúra egyik leghíresebb (olykor 
leghírhedtebb) alkotóelemévé.
A bonyolult, művészi igényességű teto-
válások több évszázadon át számítottak a 

gazdagság és a hatalom szimbólumának, 
mígnem a XX. század hajnalán, a nyugati 
kultúrák felé nyitó japán vezetés nem kí-
vánatossá nyilvánította, sőt, kriminalizál-
ta a tetoválást.
A japán társadalom ma sem nyitott a teto-
válásokra – a sors fintora, hogy a kis szám-
ban fennmaradt japán mestereket világ-
szerte a legtehetségesebb (és legdrágább) 
tetováló művészei között tartják számon.

design   Claudia De Sa
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A japán tetoválás hosszadalmas és 
igen fájdalmas folyamat. Az alko-
tó fabotra erősített fémtűvel vi-
szi be a bőr alá a különleges Nara 

tintát. Egy-egy nagyobb motívum elkészíté-
se évekbe telhet, a munka végeztével pedig a 
művész egy arra előkészített területen szig-
nálja is a munkát1.
Az egyik legnépszerűbb tradicionális mo-
tívum a koi: egy dekoratív, tenyésztett 
pontyfajta, amelyet Japánban a szeretet és 
a barátság jelképeként tartanak számon. Az 
irezumi világában erőt, gazdagságot, hatá-
rozottságot, függetlenséget, kitartást és jó 
szerencsét tulajdonítanak a koi grafikának.
Nem véletlenül választotta ezt a színpom-
pás halfajt témájául Claudia De Sabe, aki a 
hagyományos tetováló eszközök helyett egy 
finom hegyű kézi fúróval dolgozott. Ezzel tá-
volította el a fehér autóról a fényezést, hogy 
az alatta láthatóvá váló, nyers fémlemez há-

romdimenziós körvonalként rajzolja ki az 
autó teljes oldalfalát beborító témát.
Miután elkészültek a kontúrok, öt liter-
nyi autófestéket vitt fel kézzel, kiemelve a 
részleteket. Végezetül aranyfüsttel díszí-
tette, majd lelakkozta a kész munkát, így az 
egyetlen és megismételhetetlen példányban 
elkészült tetovált Lexus korlátozások nélkül 
használható. Más kérdés, hogy mindenki 
súlyos könnyeket ejtene akár egy apró kőfel-
verődés miatt is: habár a tetovált UX nem el-
adó, szakértők mintegy 120 000 angol fontra 
(kb. 46 millió Ft) becsülik az értékét.
A teljes projekt hat hónapon át tartott, a ter-
vezéstől a leleplezésig. Csak a tetoválás (azaz 
a körvonalak gravírozása) egy teljes munka-
hetet vett igénybe. Megnehezítette a munkát, 
hogy az alkotó jóval nehezebben mozoghatott 
az autó körül, mintha egy hús-vér embert teto-
vált volna, ráadásul a legapróbb tévesztés is 
korrigálhatatlan hibát eredményezett volna.

Az egyik legnépszerűbb motívum a koi: egy dekoratív, 
tenyésztett pontyfajta, amelyet Japánban a szeretet és a 

barátság jelképeként tartanak számon. Az irezumi világában 
erőt, gazdagságot, határozottságot, függetlenséget, kitartást 

és jó szerencsét tulajdonítanak a koi grafikának.

design   Claudia De Sa
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MŰALKOTÁS KÉT KERÉKEN
A bajor prémiummárka és az olasz kerékpárgyártó vállalat forradalmi együttmű-
ködésének gyümölcse a vadonatúj 3T FOR BMW kerékpár, amely a kerékpározás 
színtiszta élményével ajándékozza meg a BMW ügyfeleit. A gyártó tökéletes aktív 
pihenésre vágyó ügyfelei kétféle színösszeállításban rendelhetik meg a különle-
ges kiadásként megtervezett 3T FOR BMW kerékpárt, amelyhez a 3T rendkívül 
népszerű, sokoldalú Exploro kerékpár-koncepciója adta a műszaki alapot.

A kompromisszumoktól mentes aktív pihenés 
jegyében megtervezett kétkerekű modellel 
a BMW és a 3T a kerékpározás színtiszta 

élményét adja az ügyfelek kezébe.

design   3T FOR BMW
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A 3T egyértelmű választás volt 
számunkra, hiszen Exploro mo-
delljük a piacon elérhető legjobb 
terepkerékpár, amely a teljesít-

ményt a luxus minőséggel és a kerékpározás 
önfeledt élményével egyesíti – nyilatkozta 
Gaston Streiger, a BMW Lifestyle részle-
gének vezetője. Határozott sziluettjével és 
precíz vonalvezetésével a vadonatúj 3T FOR 
BMW kerékpár tökéletesen illeszkedik a 
BMW minimalista formanyelvéhez, és mint 
ilyen, a BMW Lifestyle Kollekció portfóliójá-
nak ékes darabja.
A letisztult dizájn tökéletes minőséggel és 
prémium színvonalú teljesítménnyel páro-
sul: a 3T FOR BMW kerékpár aerodinami-
kailag tökéletesített váza teljes egészében 
szénszálból készült, a világ legkönnyebb, 
aerodinamikailag optimalizált, szénszálból 
készült hajtókarjai a 3T olasz műhelyében 
láttak napvilágot, a nyerget és a markolato-
kat pedig exkluzív Brooks bőrből varrták. A 
Fulcrum könnyűfém keréktárcsákon rend-
kívül ellenálló Schwalbe One Speed gu-
miabroncsok feszülnek, amelyek minden 
terepen tökéletes tapadást és maximális 
sebességet garantálnak – legyen szó akár 
macskaköves utcákról, járatlan utakról 
vagy hegyi emelkedőkről. A kifejezetten 
terepre tervezett Shimano GRX váltómű 
eközben minden emelkedőn és ereszkedőn 
az optimális sebességi fokozatot kapcsolja.
„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy 
a BMW a 3T-t választotta az ügyfeleinek 
szánt luxus minőségű kerékpár gyártó-
partnerének. A BMW a vezetés színtiszta 
élményével ajándékozza meg ügyfeleit, a 
3T FOR BMW kerékpárral pedig az volt a 
célunk, hogy két keréken ugyanezt az él-
ményt váltsuk valóra” – mondta René Wi-
ertz, a 3T társtulajdonosa és elnök-vezér-
igazgatója.
A 3T FOR BMW kerékpár mindkét színösz-
szeállításban (Grey / Grey, illetve Grey / 
Blue) elérhető a kijelölt BMW márkakeres-
kedésekben, bruttó 2  195  000 Ft ajánlott 
fogyasztói áron.

design   3T FOR BMW
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“Ötven évvel ezelőtt nem tudtam volna 
elképzelni, hogy ekkora sikernek örvend majd 

az Etcetera” – mondta Ekselius.

design   Jan Ekselius
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AZ ETCETERA

VISSZATÉR
Miért ne lehetne egy bútordarab vicces és stílusos egy-
szerre? Jan Ekselius a 70-es években tervezte meg Etce-
tera nevű székét, most pedig a Artillerietnek köszönhe-
tően egy új generációs dizájn lehet a nappali dísze.

A svéd dizájner álma vált valóra, amikor új életre keltette a 70-es évekbeli bútor-
darabot. A skandináv bútorüzlet összefogott Ekselius-szal, hogy a klasszikus 
darabba újra életet leheljenek. A cég így egy teljes Etcetera sorozatta állt elő, 
melynek része a híres nappaliba való szék, egy könnyített szék a hozzá passzoló 

lábtartóval. Míg az évek során számtalan bútor darabból válogathattunk, csupán néhány 
darab veheti fel a kesztyűt az Etceteraval. Ahogyan azt Ekselius a 20-as éveiben megál-
modta, míg Londonban a Royal College of Art hallgatója volt, a szék hullámos sziluettje 
hamar ikonikus státuszt kapott. Az ötven évvel ezelőtti debütálása óta a széket Londonban 
és Stockholmban is kiállították. Az Etcetera talán leglenyűgözőbb vonása az egyszerűsége. 
Nem más, mint íves acél párnázott textillel borítva.
“Ötven évvel ezelőtt nem tudtam volna elképzelni, hogy ekkora sikernek örvend majd az 
Etcetera” – mondta Ekselius. Természetesen ha nem lett volna jól összerakva és nem lenne 
kényelmes, nem ért volna el ekkora sikereket az ötven év alatt. Ezért fordult az ARtelleriet 
J.O. Carlsonhoz és Forsbergshez, hogy az eredeti gyártási folyamat minden apró részletét 
másolják le. Az új verziók már tartós pamut velúr és rugalmas Pullmaflex anyagokkal bír-
nak. Akármelyik verziót is választjuk, számos színárnyalatból választhatunk.
A teljes Etcetera kollekció elérhető az Artilleriet weboldalán. A nappaliba való szék körül-
belül 2400 dolláros áron, a könnyű szék 2310 dollárért, a lábtartó pedig 785 dollárért lehet 
a miénk. Bárhová szállítanak 8 és 12 héten belül.

design   Jan Ekselius
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design   Marcel Wander játék kollekció

“JEUX DE CRISTAL”
Marcel Wanders és a Baccarat közösen mutatta be a “Jeux de Cristal” sorozat ré-
szeként azt játék kollekciót, amely azonnal a világ 10 legexkluzívabb társasai közé 
került. Marcel Wanders a tőle megszokott korszakalkotó és modern dizájnt tette bele 
a munkába, míg a Baccarat, a 18. századtól származó francia finomkristály-gyártó az 
örök szerelmével az időtlen kristállyal társult hozzá a játékok újraértelmezéséhez. 
Maga az öt játék is időtálló egyébként, hiszen a csomagban, dáma, domino, kínai go, 
ostábla és sakk található.

Csodálatos kapcsolatunk folyta-
tódik most a Baccarat-tal. A leg-
magasabb színvonalú kristályké-
szítés története inspirált minket, 

hogy készítsük el ezt a kollekciót, hiszen 
ezek a játékok egy estét emlékezetes társa-
sági vagy családi eseményekké tehetnek - 
mondta Marcel Wanders.
A társasjátékok eredete és története fon-
tos szerepet játszott abban, hogy végül 
milyen formában értelmezte azokat újra 
Marcel Wanders. A tervezéskor megragad-
ta a lehetőséget, hogy a mozgás fizikailag 

is megjelenjen ezeken a statikus bábukon, 
ugyanakkor egyaránt legyen benne a győ-
zelem fontossága, és a vereség hősies elvi-
selés is.
Az időtlenség valódi jelentését megtestesítő 
fényűző darabok komoly kihívást jelentet-
tek Wanders számára, de a végeredmény 
önmagáért beszél. Az ügyesség, az örökség 
és az elegáns esztétika mind szerepet játsza-
nak ezen kortárs módon kifejezett generáci-
ós játékok ábrázolásában.
A sakk régóta inspirációt szolgáltat a leg-
nagyobb művészek számára, köztük Matis-

se, Man Ray, Arman vagy akár Dali. Marcel 
Wanders verziójában is csatatér egy sakk-
táblán bontakozik ki fekete-fehér márvány-
ba berakva. A darabok - lekerekített, bonyo-
lultak és organikusak - egy csepp kristály 
alakúak, amelyek megragadják a fény min-
den visszaverődését. Wanders mindegyik 
darabot humorral és művészi úton újból 
áttervezte. Számozott kiadás - 16 bábú tiszta 
kristályban, 16 bábú fekete kristályban. Sak-
ktábla fekete-fehér berakott márványból 
készült, Baccarat és Marcel Wanders aláírá-
sával.
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„Csodálatos kapcsolatunk folytatódik most a Baccarat-
tal. A legmagasabb színvonalú kristálykészítés története 

inspirált minket, hogy készítsük el ezt a kollekciót, hiszen 
ezek a játékok egy estét emlékezetes társasági vagy családi 

eseményekké tehetnek ”- mondta Marcel Wanders.
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design   Marcel Wander játék kollekció

A go játék Kínából származik, Kr. E. 
2. évezred körül. A legenda szerint 
Yao császár (Kr. E. 2324–2206) a 
fiának oktatására találta ki a játé-

kot. A szépség és a derűsség szinonimája, és 
Kínában szent művészetnek tekintik a go já-
tékot, amelynek célja a lehető legtöbb terület 
megnyerése.
Számozott kiadás - go  (tábla) berakott már-
ványból, 19x19-es aranyszállal, ráccsal, ame-
lyen a „Baccarat” és a „Marcel Wanders” alá-
írások vannak feltüntetve készült el.
A dominó világ talán legismertebb játék-
ja. Azt mondják, hogy a dominó legrégebbi 
sorozatát Tutanhamen sírjában találták. 
Általában fából, gyöngyházból vagy állati 
csontról készülnek, a darabok egy teljesen 
új dimenziót vesznek fel, amikor kristályos 
formában készítik őket. A Wanders verzió, 
természetesen számozott kiadású, már-
ványból, vörös kristály címerrel a tetején.
A dáma játék a középkorban alakult ki, és 
azt gondolják, hogy a sakktáblán játszott 
12 darabos alquerque játékából származik. 
Az ostábla eredete pedig 5000 évvel ezelőtt 
Mezopotámiáig nyúlik vissza. Mindkét szett 
szintén sorszámozott, márványból, vörös 
ficből, vörös kristálykockákból és kristály-
bábukból áll.
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„Ezeknek a korszakos játékoknak a kristályos és márványos elemekkel 
történő megtervezésével kiemeljük annak fontosságát, hogy a fényűző 
modernitás révén fenntartsuk és megosszuk az évszázados kulturális 

hagyományokat” - tette hozzá Gabriele Chiave, kreatív igazgató
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LUXUS OKOSÓRA
A TAG Heuer 2015-ben úttörő volt a luxus connected órák világában. Azóta számos 
modellt mutatott be, többek között a Connected Modular Golf Edition órát 2019-ben. 
A harmadik generációs Connected óra esetében a TAG Heuer olyan stílusbeli és tech-
nológiai újításokat vezetett be, amelyek tovább szilárdítják a márka vezető szerepét 
a luxus connected órák piacán. 

A TAG Heuer Connected óra 
egyedülállóan ötvözi a hagyo-
mányos órakészítésben gyöke-
rező kronográfok által inspirált 

kifinomultságot és eleganciát a csúcstech-
nológiájú digitális élménnyel. A sokoldalú 
karóra kiemeli a vásárlók egyedi életstílu-
sát, köszönhetően a Google Wear operá-
ciós rendszerének és a TAG Heuer Sports 
alkalmazásnak. Ezek segítségével az óra 
részletesen elemzi, és egyben segíti a külön-
böző szabadidős tevékenységeket, mint a 
golfozás, futás, biciklizés és fitnesz, az órába 
épített GPS-nek, a pulzusmonitornak és az 
egyéb érzékelőknek köszönhetően. A karóra 
által nyújtott élmény a TAG Heuer újonnan 
fejlesztett mobil alkalmazásával még inten-
zívebb, amely nagymértékű személyre sza-
bást tesz lehetővé, és széleskörű betekintést 
nyújt viselője teljesítményébe. 
A TAG Heuer vezető stratégiai és digitális 
igazgatója, Frédéric Arnault vezeti másfél 
éve ezt a feltörekvő projektet. A közelmúlt-
ban így nyilatkozott: „A TAG Heuer Con-
nected óra tervezése és megalkotása során 

ugyanaz a szenvedély és részletgazdag ki-
vitelezésre való törekvés vezérelt minket, 
mint a mechanikus órák esetében. A márka 
teljesen új arculatát mutatja be, és a jövő-
beli fejlesztések korlátlan lehetőségét rejti 
magában. Csapataink tehetségének köszön-
hetően az új Connected egy valódi márka-
azonos termék, amely új utakat nyit a TAG 
Heuer számára.”
A 45 mm-es rozsdamentes acél vagy ti-
tán tok egyedi megjelenést kölcsönöz a 
karórának. A TAG Heuer kronográfoknál 
megismert nemes anyagok és kifinomult 
kidolgozás jellemzi, beleértve a fazet-
tált szíjtartó füleket, a polírozott és szál-
csiszolt egyéb elemeket, a beosztásokkal 
ellátott kerámia lünettát, az elforgatható 
koronát, amelyet két funkcionális nyo-
mógomb egészít ki két oldalon, a csavaros 
hátlapot és az elegáns szíjat, amely pillan-
gózárral felszerelt fekete gumi vagy acél 
változatban is elérhető. 
A számlap rendkívül könnyen olvasható, 
a teljesen aktív, egyenletes OLED érin-
tőképernyőt karcálló zafírkristály védi. 

Az akkumulátor élettartamának növelése 
érdekében a képernyő aktív és alvó mód 
között váltakozik, de mindig jelzi az időt. 
Az órához mágneses akkumulátortöltő és 
szállítótasak jár.
A márka órakészítési öröksége, szakértelme 
és időtálló stílus által inspirálva a számla-
pok között megtalálható az analóg kijelzésű 
kronográf 3 tetszőlegesen programozható 
segédszámlappal (Carrera 3C), egy digitális 
folyadékkristály utánzatú kijelző (Timeke-
eping), a márka karbonszálas hajszálrugó-
jának hexagonális szén nanocső szerkezete 
előtti tisztelgés (Carbon), valamint az egye-
dülálló algoritmuson alapuló Orbital elne-
vezésű neuronhálózati animáció.
A TAG Heuer Connected óra sokoldalúságát 
az egyedülálló cserélhető szíjak tovább nö-
velik. Az óra viselője egy egyszerű csatolási 
mozdulattal egyedivé varázsolhatja a meg-
jelenését. A tartós gumiból készült szíj piros 
varrásokkal díszített klasszikus fekete, per-
forált piros, narancssárga vagy khaki szín-
ben érhető el, amely kiegészíti a központi 
acél és fekete elemeket. 

technika   TAG Heuer Connected
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A képernyőn az óra viselője 4 különböző 
mechanikus vagy digitális TAG Heuer óra 
által inspirált számlap közül választhat, 

amelyeket tovább színesíthet egyedi 
stílusa és igényei alapján.

technika   TAG Heuer Connected
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kultúra   Pécsi kulturális összefogás

PÉCSI KULTURÁLIS ÖSSZEFOGÁS
Összefogtak a pécsi kulturális intézmények, hogy online kulturális tartalommal lás-
sák el a közönségüket a veszélyhelyzet idején. A Pécsi Nemzeti Színház, a Pannon 
Filharmonikusok, a Bóbita Bábszínház és a Pécsi Harmadik Színház tartalmi kom-
munikációs együttműködést folytat a krízis alatt. 

A négy intézmény saját online tar-
talmai mellett a résztvevő intéz-
ményekét egyaránt megosztják 
közösségi felületeiken, annak ér-

dekében, hogy a kulturális tartalmak minél 
szélesebb körben elérhetővé váljanak. Szinte 
közös kulturális csatornává válnak az online 
felületeik. Így az érdeklődők színházi, báb-
színházi előadásokat, verseket, koncerteket, 
művészeti kihívásokat érhetnek majd el a 
különböző online felületeken. Ezeket a tartal-
makat #pecsikulturaliscsatorna jelöléssel lát-
ják el, így könnyen megtalálhatóak lesznek. Az 
összefogó intézmények hisznek abban, hogy a 
kultúra, a művészet közösséget teremt és min-
denkit segíthet ezekben a nehéz időkben. 
Nemsokkal a kezdeményezés elindulása 
után tovább bővült a pécsi kulturális intéz-

mények összefogása, hogy online kulturális 
tartalommal lássák el a közönségüket a ve-
szélyhelyzet idején. A Pécsi Nemzeti Szín-
ház, a Pannon Filharmonikusok, a Bóbita 
Bábszínház és a Pécsi Harmadik Színház 
tartalmi kommunikációs együttműködésé-
hez a napokban a Csorba Győző Könyvtár és 
a Pécsi Balett is csatlakozott. 

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ
Ahogy az első olvasópróbák, úgy a többi pró-
ba is online zajlik a Pécsi Nemzeti Színház-
ban. A művészek az otthonukban, egy erre 
alkalmas programon  keresztül egyszerre 
tudnak jelen lenni, így látják és hallják egy-
mást az online térben. A produkciók bemu-
tatóját májusra, illetve októberre tervezte a 
teátrum, ám a jelenlegi helyzetben bizony-

talanná vált, mikorra tűzhetik ki a premi-
erek időpontját. Ennek ellenére a társulat 
folytatja a munkát, hogy a lehető legfelké-
szültebben várja a veszélyhelyzet feloldá-
sát követő időszakot és mindkét bemutató 
mihamarabb megtartható legyen. Az egyik 
produkció egy „ifjúsági használatra szánt 
történelmi vígjáték” lesz. A László Király 
visszatér című darab, melyet Szálinger Ba-
lázs a Pécsi Nemzeti Színház felkérésére írt 
és a Szent László-legendakört járja körbe. Az 
előadást Tóth András Ernő rendezi. A másik 
egy klasszikus operett, a Csókos Asszony, 
melyet az a Méhes László állít színpadra, 
aki a legendás, Iglódi István által 1987-ben a 
Vígszínházban rendezett előadásban maga 
is szerepelt. Méhes pécsi rendezései egytől 
egyig a közönség kedvencei, főképp, ha ze-
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nés előadásról van szó, melyben a színház 
énekkara és tánckara is közreműködik. 

PANNON FILHARMONIKUSOK
A Pannon Filharmonikusok online tartalmak 
közzétételével - a Facebook oldalán és web-
oldalán -  nyújt bepillantást a zene világába. 
Egy különleges nyereményjátékra hívják az 
érdeklődőket, amely során tulajdonképpen 
mindenki nyer - már a naponta egymásnak 
megmutatott klasszikus zenék meghallgatá-
sával is. Továbbá zenei kulisszatitkokat, ér-
dekességeket, művészeket, jelentős szerzők 
örökérvényű műveit mutatják be, teszik elér-
hetővé a nagyközönség számára. A sorozatban 
elsőként Bartók Béla születésének évforduló-
ja alkalmából, két fontos zenei felvétel – Face-
book oldalukon történő - megosztásával tisz-
telegnek munkássága előtt. A felvételeken 
Kocsis Zoltán, Várjon Dénes, Bogányi Tibor és 
a Pannon Filharmonikusok működnek közre.

BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ
A Bóbita Bábszínház szombatonként 16 órától 
egy-egy bábelőadást tesz közzé közösségi ol-
dalán, melyek egy héten át tekinthetőek meg. 
Március 28-án, a Bagolykisasszony meséje 
című darabbal kezdődött a sorozat amelyet Az 
Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona majd a 
Cini-cini Muzsika előadások követnek.

PÉCSI HARMADIK SZÍNHÁZ
A Pécsi Harmadik Színház március 28-tól 
minden hétvégén, online felületein - webol-
dalán, Facebook oldalán és Youtube csator-
náján - keresztül teszi elérhetővé produkci-
óit! Az első előadás „E kor nekünk szülőnk 
és megölőnk” (In memoriam Ö. I.) színpadi 
játéka volt.
Ezt követte a Mal’haba majd a Szappanope-
ra Vincze János rendezésében.

CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR
A könyvtár zárva tartása alatt is az olvasás 
fontosságára, jótékony hatásaira hívja fel 
a figyelmet rendszeresen megjelenő köny-
vajánlóival, felhívásaival, irodalmi kvíze-
ivel. A legkisebbeket online meseolvasás-
sal, papírszínházzal, az iskolás korosztályt 
online versmondó versennyel várják. A 
könyvtár az elmúlt évek során több ezer 
digitalizált felvétele közül válogatva ajánl 
néznivalót Pécs és Baranya jelentős ese-

ményeiből. A könyvtár központi intéz-
ményének helyet adó Tudásközpont idén 
ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, ez 
alkalomból az elmúlt évek sikeres író-ol-
vasó találkozóit mutatja be olvasóinak 
minden szombaton. 

PÉCSI BALETT 
A Pécsi Balett is üdvözölte a kezdeménye-
zést, hiszen közönségükkel Facebook és Ins-
tagram oldalukon ők is folyamatosan tartják 
a kapcsolatot. A következő évadban alapítá-
sának 60. jubileumát ünneplő társulat 2020. 
április 5-én vasárnap a Csipkerózsika című 
mesebalettel kedveskedett a gyerekeknek. 
A különleges, sok közelit tartalmazó felvétel 
megmutatja, milyen fontos a magas színvo-
nalú tánctudás mellett a karakterábrázolás 
is. A film egy hétig volt elérhető majd ezt 
követően A makrancos hölgy c. táncjáték 
következett, amit fiataloknak, felnőtteknek 
ajánlanak.
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KAMERAZENE A YOUTUBE-ON
Hogyan lehet „szórakoztató” a komolyzene? Vagy hívjuk inkább klasszikus zenének, 
hisz lehetne ez „komolytalan” is? Mi a KameraZene? Összefüggéstelen videók zenei 
összefüggésekről, avagy fájdalommentes zenefüggő-képző Mona Danival. KameraZe-
ne címmel egyedülálló online, komolyzenei sorozatot indít Mona Dániel műsorveze-
tésével a Budapesti Filharmóniai Társaság.

Akik ismerik Mona Dániel fiatal 
zenetörténészt, részt vettek már 
olyan koncerten, hangverse-
nyen, ahol szórakoztató narráci-

ói segítették a klasszikuszenei művek meg-
értését, ők már tudják, hogy lehet másként 
is beszélni a magaskultúráról. Az 1853-ban 
Erkel Ferenc által útjára indított Budapesti 

Filharmóniai Társaság martonvásári kama-
razenei sorozatának állandó műsorvezetője 
Mona Dániel. A könnyed hangvételű kon-
certek, az egyre bővülő közönség inspirálta 
a Társaság elnökségét, hogy ez a könnyed, 
szórakoztató, már-már stand-upos humor 
az online térben új irányt mutasson. Az új 
online sorozat KameraZene néven indul út-

jára a Filharmóniai Társaság YouTube-csa-
tornáján április 15-én, szerdán 19 órakor. A 
műsor heti rendszerességgel dolgoz fel zenei 
témákat, klasszikuszenei mémeket, de ré-
szesei lehetünk különleges interjúknak és 
animációs kisfilmeknek is. A sorozat vezérvo-
nala Mona Dániel különleges személyisége, 
fiatalos, fanyar humora és a klasszikus zene 
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megkérdőjelezhetetlen szeretete. Egyedi képi 
világ köszön vissza az epizódok vizuális meg-
jelenésében, szórakoztató animációk kísérik 
a narrációt. Elrugaszkodott kreatív megoldá-
sokat alkalmazott a műsor készítő csapata, 
az Ambient Pictures, azaz Tuza Norbert ren-
dező/kreatív szakember és  Szín Róbert ope-
ratőr-vágó, Manga István grafikus/vfx mű-
vészbarátjukkal és kollégájukkal kiegészülve.
„Hihetetlenül jó érzés, amikor valakit, aki 
mondjuk csak ajándékba kapta a koncertje-
gyet, vagy akit a szülei rángattak el egy hang-
versenyre vagy írattak be a zeneiskolába, 
pusztán szavakkal és megfelelően kiválasz-
tott zenei részletekkel sikerül átcsábítani a 
zene iránt érdeklődők oldalára. Mert renge-
teg kapcsolódási pont és jó sztori van ebben 
a világban, amelyekre csak fel kell hívni a 
közönség figyelmét. Ezekről mesélek majd a 
KameraZene epizódjaiban” – foglalta össze 
Mona Dániel a sorozattal való szándékait.

A Budapesti Filharmóniai Társaság hazánk 
első hivatásos szimfonikus zenekaraként 
jött létre 1853-ban. Már az első koncert – 
egész Európában először – egy öt alkalmas 
bérletsorozat első hangversenye volt. A Tár-
saság tehát már 167 éve van jelen a magyar 
kultúrában, tagjai, zenészei a Magyar Állami 
Operaház zenekarának művészei. Az elmúlt 
években nagyzenekari formációban ritkán 
hallhatóak, de kisebb formációkban új mi-
nőséget hoztak kiváló zenészeik a kama-
razene világába.
A kialakult veszélyhelyzetben a Társaság egy 
grandiózus vállalkozásba kezd. A Zenetu-
dományi Intézet segítségével feldolgozzák 
teljes történetüket, begyűjtenek minden 
fellelhető dokumentumot, videóanyagot, 
zenei kritikát, archív fényképet, mely a 167 
év történetéből fellelhető. Számos anekdota 
is része a történetüknek, melyeket a közel-
jövőben kisfilmek formájában elevenítenek 

meg. A legérdekesebb dokumentumokat, 
történeteket a Facebook-oldalukon teszik 
közzé. A későbbiekben a teljes archívumot 
publikussá teszik. A kutatás nem csak egy 
zenekar múltjának feldolgozása, hisz a Fil-
harmóniai Társaság egyben a ma ismert 
szimfonikus zenekari élet alapját is jelenti.
„167 éves történetünk kötelez minket arra, 
hogy múltunkat a lehető legrészletesebb 
módon feldolgozzuk, de a lehetőségeket is 
fel kell kutatnunk, hogy a mai kor elvárása-
inak megfelelő tartalmakat, új formákat ke-
ressünk a klasszikus zene számára. Közön-
ségünk már két éve élvezheti Mona Dániel 
különleges humorát a martonvásári koncer-
teken, reméljük, hogy most térbeli korláto-
zás nélkül a lehető legszélesebb közönség 
otthonába is tudunk vidám perceket csem-
pészni klasszikuszenei témákkal” – nyilat-
kozta Tóth László, a Budapesti Filharmóniai 
Társaság elnöke.
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SZABADJÁTÉK 

– KÉPZŐMŰVÉSZETI 
NEMZETI SZALON

Az elmúlt hat évben a Magyar Művészeti Akadémia kez-
deményezésére a Műcsarnokban komoly szakmai- és 
közönségérdeklődés mellett, műfajonkénti elosztásban 
valósultak meg az egyes művészeti ágak friss teljesít-
ményét bemutató Szalonok. 2020-ban újra Képzőművé-
szeti Szalon következik, melyet a fennálló járványügyi 
veszélyhelyzetre való tekintettel egyelőre virtuálisan 
mutatnak be.

A Szabadjáték / II. Képzőművészeti Nemzeti Szalon kiállításon mintegy 200 al-
kotó friss, az utóbbi öt évben készült munkáit – festményeket, szobrokat, grafi-
kákat, videóműveket és installációs alkotásokat – láthatunk a Műcsarnok ter-
meiben.

A tárlat jól tükrözi napjaink összetett, az uralkodó stílusirányzatoktól elszakadó jelensége-
it, a különböző alkotói attitűdök, felfogások, sokoldalú művészi megnyilvánulások egymás 
mellett élő, gazdag világát. A szakemberek és a közönség számára is izgalmas esemény felfe-
dezni a művek sokszínűsége között kirajzolódó tendenciákat és eltéréseket.
A monumentális, robusztus szobroktól a filigrán, könnyed grafikákig, a letisztult geometri-
kus absztrakciótól a humorral átitatott műveken át a barokkos telítettségű figurális kompo-
zíciókig terjedő széles palettán valamennyien rátalálhatunk a minket megérintő művekre.
A klasszikus anyagokkal és képzőművészeti technikákkal készült alkotások mellett a jel-
lemzően kortárs eszközök és alkotói eljárások, s a mai ember számára elérhető matériák 
–ez esetben műtárggyá formált anyagként – is szerepelnek a tárlaton. Nem ritka a koncep-
tuális indíttatású, de a nagy művészeti hagyományokat követő, többek között az ábrázoló 
jellegű alkotás sem. Virtuóz módon megalkotott, realisztikus formanyelvű, bravúros művek 
és erős gesztusokkal készített, drámai hatású, nagyszabású nonfiguratív alkotások is látha-
tók a válogatásban.
A Műcsarnok tereit a festmények és grafikák mellett különös intenzitással veszik birtokba 
a plasztikai művek, szobrok és a térben megnyilvánuló, kifejezetten izgalmas installációk. 
Láthatunk műveket, melyek ágakból épültek össze műtárggyá, másokban az alumínium, az 
acél, a bronz és textil, különféle fa, műanyag, sár, gumi, kerámia, csont, üveg, víz, különböző 
fajtájú kövek és kompozit anyagok is megjelennek.
A Szabadjáték mint tematika vagy hívószó pontosan kifejezi a tárlat alapvető lényegét. 
Mindemellett nincsenek tabuk és prekoncepciók, nincsenek elvárások és diktátumok – 
csak művészet és szabad játék. A célunk annak bemutatása, milyenek is vagyunk, azaz mi-
lyen a jelenkori művészet, ami éppen ezekben az években születik Magyarországon.
Kurátorok: Szurcsik József, Kondor-Szilágyi Mária
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Az “Allure” nevű grill elegáns stílusa a minőséget valamint a Le 
Marquier gyökereit tükrözi. Íves vonalai az Atlanti-óceán hullámait és 
homokdűnéit idézi. Ez az elrendezés vizuálisan központizálja a vezérlő 

gombokat és letisztultabbá teszi a grillt. 

gasztró   Le Marquier
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A JÖVŐ GRILLJE
Le Marquier, a francia felsőkategóriás grillek megálmo-
dója a Peugeot Design Lab szakértelméhez fordult, hogy 
segítsen megtervezni az Allure nevű grilljét úgy, hogy az 
összhangban legyen annak ipari eszközeivel és felhasz-
nálja a magas minőségű gyártási folyamatait. 

A tervezők a stúdióban előálltak egy vonzó, ergonómikus de mégis elegáns ötlet-
tel. A dizájn kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy előállítása lehetséges legyen 
a La Marquier meglévő eszközeivel. Az Allure grill elektromos vagy gázos vál-
tozatban lesz elérhető a lemarquier.com weboldalon és a Maison Le Marquier 

hálózatában.
“Mindenekelőtt a Peugeot Design Lab-bel való együttműködésünk egy fantasztikus élmény 
volt. A csapatok a stúdióban azonnal megértették, mint szeretnénk: a modern és élvezetes 
kinézetet adni az új grill kollekciónknak, ugyanakkor megtartani a Le Marquierre olyannyi-
ra jellemző minőséget és kiválóságot, valamint biztosítani, hogy a gyártás a meglévő felté-
telek mellett jöhessen létre. Amikor átvettem a Le Marquier vezetését három évvel ezelőtt, 
a cég egy átlagos grill gyártó márka volt. Szerettem volna megtartani azt az ötven állást a 
gyárban Saint Martin de Seignanx-ban, valamint biztosítani a francia technológiánk jövő-
jét. Grilljeink hitelesítettek, Guaranteed French Origin bizonyítvánnyal rendelkeznek 2013 
óta.  Újra a grill ajánlatainkra kellett helyeznem a hangsúlyt, amely egy feltörekvő piac volt 
akkoriban, míg fenntartottuk a többi termékünket, a barbeque és kandalló kiegészítőink 
vonalát” - mondta Régis Flusin, a Maison Le Marquier vezérigazgatója. Hogy megtervezze 
a “jövő grilljét” a Le Marquier számára, a Peugeot Design Lab ipari tervezési szakértelmére 
és korábbi kulináris projektjeinek tapasztalatára számíthatott. A stúdió tervezett egy “Le 
Bistrot du Lion” nevű büfékocsit, egy “Milan” nevű só és bors malmot a Peugeot Saveurs 
számára és egy nagyon praktikus, de nomád osztriga bárt a Gillardeau Oyster House szá-
mára. A dizájn kihívást, minőséget és egyéniséget képvisel. “Vonzó, kihívó, de lágyabb, női-
esebb és kevésbé technikai formával álltunk elő, hogy modernizáljuk a grillek dizájnját. A 
sarkok és gombok lekerekítettek, az előlap pedig egyszerűbb.

gasztró   Le Marquier
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Az új grillek mérete és formája 
nem üt el nagyon elődeitől. Nem 
volt opció, hogy mindent az elejé-
ről kezdjünk és újratervezzünk, 

így az új grilleket a meglévő gyártó felsze-
reléssel lehet majd legyártani” - nyilatkozta 
Céline Venet, a Peugeot tervezője. Az ergo-
nomikus dizájn a felhasználói élményről 
szól. A gombokat a főzőlapok ihlették és 
felületük jól fekszik az ujjakra. A beépített 
piezo gyújtónak köszönhetően a felhasználó 
egyszerre kapcsolhatja be és állíthatja be a 
hőfokot. Az előlapnál lévő tálca gyűjti ösz-
sze a lecsöpögő zsiradékot és levet, nyitása 
pedig nagyon egyszerű a gomb nélküli nyo-
mó-húzó rendszernek köszönhetően.
Az “Allure” nevű grill elegáns stílusa a mi-
nőséget valamint a Le Marquier gyökereit 
tükrözi. Íves vonalai az Atlanti-óceán hullá-
mait és homokdűnéit idézi. Ez az elrendezés 
vizuálisan központizálja a vezérlő gombokat 
és letisztultabbá teszi a grillt. A “duo” verzió 
két színt kombinál, a felső rész fekete acél, 
melyet az alsó rész rozsdamentes acélja 
tesz kontrasztossá. Az anyagok kiválósága 
jellemzi a Le Marquiert. A Signature Allure 
grillek élethosszig tartó garanciát kapnak, 
mely vonatkozik a zománcozott, öntöttvas 
grillre és a rozsdamentes acél égőkre a gáz-
grill esetében. Az elektromos változat hő-
sugárzó elemekkel van ellátva, melyekkel 
csupán 9 perc alatt felmelegedik 300°C-ra. 
A Le Marquier logo francia színei megjelen-
nek az előlapon. 
Az Allure kollekció három modellből áll. A 
gázos “Duo”, melynek előlapja rozsdamen-
tes acél és fekete epoxival színezett acél, irá-
nyára pedig €549. Az “Inox” előlapja teljes 
egészében rozsdamentes acél, mely akár a 
tengeri levegőnek is ellenáll és elektromos 
és gázos kivitelben is kapható, ára €599. Az 
Allure grillek a lemarquire.com webolda-
lon kaphatók, valamint megjelennek majd a 
Maison Le Marquier-t forgalmazó üzletek-
ben is.

Vonzó, kihívó, de lágyabb, nőiesebb és kevésbé technikai 
formával álltak elő, hogy modernizálják a grillek dizájnját. 

A sarkok és gombok lekerekítettek, az előlap pedig 
egyszerűbb. Az új grillek mérete és formája 

nem üt el nagyon elődeitől.

gasztró   Le Marquier
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Dánia a bútorgyártás 
és tervezés bölcsője.
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 Beszélgetés Fogarasi Demeter  
bútortervező dizájnerrel

BÚTORMŰVÉSZET
Némi irodalmi „áthallással” azt is mondhatnám, hogy Fo-
garasi Demeter bútorai az értelem és érzelem varázslatos 
mezsgyéjén öltenek testet. E különös aurában tökéletes a 
szimbiózis az emóció és az extravagancia között, amit a 
legkülönbözőbb anyagok felhasználása mellett „kelt élet-
re” az alkotó. Talán nem csoda, ha e ki nem mondott filo-
zófia mentén haladva Demeter minden alkotása nemcsak 
egy-egy tárgy, hanem külön történet is.

ÍRTA: BARNA ANDRÁS 
KÉPEK: FOGARASI DEMETER
FOTÓ: DEMECZKY MIHÁLY

Fogarasi Demeterrel a koronavírus-
járvány kibontakozásakor beszél-
gettünk. Ennek okán helyszínünk 
a virtuális tér, aminek kényszerű 

mellékhatása némileg aláaknázta beszélge-
tésünk elvárható közvetlenségét. A helyzet 
szükségszerű praktikuma miatt jelen eset-
ben a megszokott műtermi impressziók így 
egy monitornyi nagyságra és a munkásságát 
bemutató megannyi fotográfiára korlátozód-
nak. Kár, hogy csak ezzel a maréknyi vizuális 
élménnyel kell beérnem, hiszen Demeter bú-
torai a formaviláguk mellett nemegyszer az 
anyaghasználat rendhagyóságával is felhívják 
magukra a figyelmet, ezek ötvözete művészi 
magasságokba emeli tanulmányait.

Talán ezért sem véletlen, hogy diskurzu-
sunk végig egyfajta filozofikus térben lebeg, 
minden mondatában tetten érhető a fiatal 
dizájner alkotói lelkesültsége, és többé-ke-
vésbé ars poeticája is megfogalmazódik. 
Demeterről jellemzően a munkássága beszél 
a világhálón, de ahogy általában szoktuk, mi 
távolabbról indítjuk az ő történetét is. 

Barna András (B. A.): Ha valaki a mun-
kásságodra kíváncsi, könnyű a dolga, ha 
viszont – képletesen szólva – a bútoraid 
mögé is be akar nézni, akkor elég kevés 
információt talál rólad. Miként indult a 
pályafutásod?
Fogarasi Demeter (F. D.): Gyakorlatilag 
óvodáskoromban kezdődött, mert már ak-
kor is imádtam fúrni-faragni, nyilván az ak-
kori szintemen, de a fa szeretete már ekkor 
megmutatkozott nálam. Sokszor mondtam 
is: én asztalos leszek, de persze ez akkoriban 
nem volt több, mint gyerekes rajongás.



84 Luxury

interjú   Fogarasi Demeter



852020/05

interjú   Fogarasi Demeter

Ma számomra a bútortervezés egy öncélú 
dolog, az önmegvalósítás egy bizonyos foka-

B. A.: Az alkotás iránti vágyat otthonról hoztad?
F. D.: Nem, egyáltalán nem, de édesapám jóleső motivá-
ló, valamint édesanyám kreativitásomat serkentő ereje, 
mindenképpen hozzájárult a fejlődésemhez, ennek fé-
nyében mondhatom, hogy mégis hoztam egyfajta alak-
tó szellemiséget otthonról.  Ennek ellenére a családi 
kupaktanács arra a konszenzusra jutott, hogy ne csak a 
művészi irányra koncentráljak, így a gimnázium után a 
Budapesti Műszaki Egyetemre (BME) jelentkeztem, és 
itt ipari termék és formatervezői szakon végeztem. Ez-
után erősítettem rá a művészeti vonalra, és jelentkez-
tem a MOME-ra (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), 
ahol a formatervezésen belül bútortervezői szakon 
diplomáztam. Ennek pozitív hozadékaként kerültem 
ki Dániába a Royal Danish Academyre egy fél évre, ahol 
szintén bútortervezést tanultam. Itt született meg tu-
lajdonképpen a PinSofa projektem is.

B. A.: A bútorok iránti vonzódás ered valahon-
nan? Miért emellett tetted le a voksodat?
F. D.: Egyfelől visszaköszön a fa iránti szeretetem, 
másfelől a bútor az egy olyan termék, ami jól átlát-

ható, nem bonyolult, mégis kihívásokkal teli. Egyéb-
ként már a BME-n is foglalkoztam bútortervezéssel, 
a diplomamunkám is egy kültéri bútor volt, de az még 
egy más magasságot képviselt.

B. A.: Dánia „kitaposott” neked egyfajta utat?
F. D.: Dánia a bútorgyártás és tervezés bölcsője, kár lenne 
elvitatni a küldetése jelentőségét és a pályámra gyako-
rolt hatását. Egyébként a szakmai pályafutásom krono-
lógiája már az egyetemi éveim alatt elindult. Elkezdtem 
egy dizájnstúdióban dolgozni, és a diploma megszerzése 
után itt folytattam. Kis cég voltunk, és noha a társam, 
kollégám is bútortervezéssel foglalkozott, a profilunk 
igen szerteágazó volt: kiállítástervezéssel, honlap- és 
csomagolástervezéssel foglalkoztunk többek között, és 
volt egy saját termékünk is, amit nemzetközi szinten ér-
tékesítettünk. A bútortervezés mindezek mellett volt az 
életem része, jellemzően művészeti koncepciós, illetve 
portfólióépítő jelleggel. Több Moholy-ösztöndíj is segí-
tett az alkotásaim létrehozásában, például egy korábbi 
alkotásom, a Cross Chair, és a legújabb projektem, a Bre-
eze Chair szintén ennek segítségével jött létre.
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B. A.: Bizonyos munkáid esetében a for-
mai extravagancia mellett az anyaghasz-
nálat kunsztjai is megmutatkoznak. 
Számodra fontos, hogy ne csak klasszi-
kus anyagok kombójában gondolkozz?
F. D.: A Poetic Furniture a 2015-ös diplo-
mamunkám, amiben a tér, idő és az anyag 
szimbiózisa jelenik meg, és ennek egy 
„csendesített változata” tulajdonképpen 
a már korábban említett és a legfrissebb 
projektem, a Breeze Chair. A Poetic egy 
úgynevezett biokompozit anyagból ké-
szült, összetételét egy lebomló műanyag 
és természetes szövet kombinációja adja. 
Ennél a munkámnál valóban az anyag volt 
a fő motívum. A szék végső dizájnját és 
tartását egy speciális technológia segít-
ségével alakítottam ki. E kettős lehetőség 
adta tulajdonképpen a koncepció alapját, 
aminek a célja az volt, hogy mindazokat a 
tulajdonságokat, amelyekkel ez az anyag 
és technológia bír, művészeti oldalról is 
demonstráljam. Egyébként a többi pro-
jektem esetében nem ennyire kihívó az 
anyagválasztási vonal, sokkal inkább egy 
nagyon erős vizuális élmény elérésére 
törekszem. Nagyon szeretek a bútorok-
ra különleges tárgyakként tekinteni, úgy, 
mintha ékszerek lennének, vagy olyan 
dolgok, amiket akár meg is lehetne szemé-
lyesíteni.

B. A.: Ennek fényében lehet azt mon-
dani, hogy a tervezői munkásságod arc 
poeticája a bútorművészet vagy bútor-
szobrászat?
F. D.: A bútorművészettel jobban egyetérte-
nék. Olyan koncepciókat szeretek tervezni, 
amelyek egy nagyon homályos határvonalon 
táncolnak a műalkotás és a funkcionalitás 
között. Erre az egyik legjobb példa az előbb ki-
fejtett Poetic Furnture: Frozen Textile projek-
tem, ami a maga lebegő szövetével már-már 
műalkotás, szobor, de természetesen funk-
cionális is. Sokkal racionálisabb alkotásom a 
PinSofa, mégis, amíg rá nem ülnek, nehezen 
hiszik el, hogy ez egy kényelmes ülőbútor. 

B. A.: Mi inspirál, miből merítesz?
F. D.: A PinSofa esetében például egy tűpárna, 
amit szinte magyarázni sem kell, hiszen aki lát-
ja, annak is minden bizonnyal ez jut róla eszébe. 
A Cross Chairnél a PinSofát gondoltam tovább 
módszertanilag. Olyan anyagokat, megoldáso-
kat, tárgyakat kerestem a hétköznapi életből, 
amelyekkel makettezni lehetett – ez a módszer 
rendkívül inspiráló, és nem utolsósorban ser-
kenti a kreativitást.  Rengeteg új ötletem szüle-
tett, és rengeteg új megoldással kísérleteztem, 
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Nagyon szeretek a bútorokra 
különleges tárgyakként tekinteni
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a gemkapocstól kezdve a pingponglabdáig. 
A Cross Chair esetében például csempeke-
reszteket használtam a modellezésnél. Ezt 
követően az jelentette a kihívást, hogy ezt 
bútor-szerkezettanilag miként tudom úgy 
életre hívni, hogy mindenféle használati 
szempontból is megfeleljen. 

B. A.: Az általad megálmodott kon-
cepciók esetében mi a fontos: a tár-
gyaid által közvetített üzenet, vagy 
a használati érték? Lehet egyáltalán 
éles kontúrral szétválasztani ezt a 
két dolgot?
F. D.: Ez egy nehéz kérdés. Úgy vélem, 

hogy bizonyos fokig biztosan sérül a bú-
tor funkcionalitása, ugyanakkor a hasz-
nálati értékét mindenképpen determi-
nálja, hogy milyen terekben helyezzük 
el. A PinSofa nem egy tévénézős kanapé, 
de például egy funkcionális térben töké-
letesen megállja a helyét, és hozzáadott 
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Iszonyú kemény munkába 
és sok energiába kerül, 

hogy érvényesüljön az ember.

értékként további emocionális szerepet 
is kap, ami adott esetben alakítja, befo-
lyásolja a helyiség hangulatát. Az úgy-
nevezett emotional design egy nagyon 
fontos motívum nálam, ahol nemcsak a 
használhatóság számít, hanem a látvány 
is, ami odavonzza a szemet, és adott eset-

ben a szó jó értelmében meghökkentő. 
A Breeze Chair, esetében ez a két irány 
tökéletesen harmonizál, egyenlő hang-
súlyt kap a használati és az emocionális 
funkció. Teljes értékű szék, amelyben az 
anyaghasználat és annak íve adja meg a 
termék egyedi megjelenését.

B. A.: A bútortervezés mellett mivel 
foglalkozol még?
F. D.: A változás időszakát élem. Az utóbbi 
időben a bútorok mellett elég erőteljesen 
foglalkozom UX designnal, digitális termé-
kek tervezésével, illetve mobilapplikációk, 
honlapok készítésével. Ezek nyilván erő-
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sen köthetők a grafikához is, de én elsősor-
ban a logikai struktúrák felépítését élvezem 
benne a legjobban.

B. A.: Ha már a grafikát említetted, ak-
kor adódik a kérdés: más művészeti ág-
ban nem próbáltad ki magad, mondjuk a 
belsőépítészetbe nem kóstoltál bele?
F. D.: Leginkább a belsőépítészetben voltak 
kitekintéseim, de nem éreztem komforto-
san magam benne, így a dolog konklúziója 
az lett, hogy számomra pont elég, hogyha 
egy térbe bútorokat tervezhetek. Sokkal na-
gyobb potenciát látok a UX designban, és azt 
érzem, hogy itt a kereslet is nagyobb. Rövi-
den azt mondhatnám, hogy egyfajta „hibrid 
tervezőnek” vallom magamat. Míg a digi-
tális vonal a racionálisabb, mérnöki oldalt 
képviseli az életemben, addig a bútorterve-
zés a művészi vénámat jellemzi. Úgy vélem, 
hogy ez így teszi teljessé az életemet.

B. A.: Te hogyan látod belülről ezt a szak-
mát? 
F. D.: Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal 
a véleménnyel, hogy ez egy nehéz kenyér. 
Iszonyú kemény munkába és sok energiába 
kerül, hogy érvényesüljön az ember. Éppen 
ezért én megpróbálom középen kezelni ezt 
a dolgot, és több dologra is koncentrálok. 
A bútortervezés továbbra is jelentős részét 
képezi az életemnek, de elsősorban portfóli-
óépítés szintjén. Ma úgy látom és azt terve-
zem, hogy évi egy új projektet viszek végig, 
így van lehetőség más területekbe is energi-
ákat fektetni.

B. A.: Jól érzem, hogy amit most felvá-
zoltál, az egy középtávú jövőkép?
F.A.: Igen, és egyelőre nem is tekintenék 
távolabb. Ma számomra a bútortervezés egy 
öncélú dolog, az önmegvalósítás egy bizo-
nyos foka, melynek minden apró gyümölcse, 
öröme jó érzéssel tölt el. Ha egyszer eljutnék 
oda, hogy egy nagyon nagy térbe az összes 
bútoromat be tudnám tenni, el tudnám he-
lyezni, már az egy nagyszerű dolog lenne, és 
elégedett lennék. Ha erre később egy üzlet is 
tudna épülni, vagy ehhez egy gyártó partner 
is társulna, akkor az egy plusz boldogságot 
jelentene. Talán elsőre furcsán hangzik, 
de egyelőre nem küzdök foggal-körömmel 
azért, hogy egy koncepcióm üzleti oldalról 
is feltétlenül siker legyen. De nem ellent 
mondva önmagamnak azért büszkeséggel 
tölt el, hogy a PinSofából New Yorkban is 
van már egy értékesített darab.
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Több Moholy-ösztöndíj is segített 
az alkotásaim létrehozásában.
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IKONIKUS SZÉPSÉG
Milánóban bemutatkozott az új Fiat 500-as, az FCA csoport első tisztán elekt-
romos autója, amely újraírja az emissziómentes járművek szabálykönyvét. A 
harmadik generációs Fiat 500 ismét az élen jár a változásban, amelyhez stílu-
sosan, élvezetes vezethetőséggel igazodik. Nem csupán forradalmian új, de az 
újjászületése annak a szellemnek, amely ihletet adhat a megújulásra. A szabá-
lyok és korlátozások ugyanis önmagukban nem teremtenek forradalmat: ah-
hoz valami olyan ikonikusra és szépségesre van szükség, mint az új Fiat 500.

autó   Fiat 500
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A változás ösvényén egyedül nem mehetünk 
végig. Ehhez olyan, hozzánk hasonlóan 
optimista szemléletű partnerekre van 
szükség, akik tevékenyen hozzá kívánnak 

járulni a Föld körülményeinek fejlesztéséhez, és en-
nek érdekében megosztják másokkal értékeiket és 
céljaikat. Leonardo Di Caprio felkarolta az új Fiat 
500 projektet. Az „All-In” videokampányban arra 
kér mindenkit, hogy vegye ki a maga részét, ugyan-

úgy, ahogy a Fiat az 500-as modell megalkotásával. 
Mások is osztoznak a Fiat jövőképén: Giorgio Arma-
ni, Bvlgari és Kartell, az olasz dizájn három ikonikus 
alakja, akik a Fiat márkával karöltve életre keltették 
azt a stratégiát, amelyben a fenntarthatóság szorosan 
összefonódik a kiemelkedő szakértelemmel, kreati-
vitással és innovációval. Így született meg a három 
egyedi modell: az új Fiat 500 három különleges, exk-
luzív újraértelmezése.  

autó   Fiat 500
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Az új 500-as Giorgio Armani olyan mint egy 
„négykerékre szerelt fa.” Ezen túlmenően a „GA” logó a 
keréktárcsa kidolgozása során is hangsúlyhoz jutott.

autó   Fiat 500
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500 GIORGIO ARMANI
Senki nem értelmezheti olyan tökéletesen a stílus fogal-
mát, mint Giorgio Armani, az olasz elegancia világának 
koronázatlan királya.  Armani haute couture stúdiója az 
időtlen testre szabás és a fenntarthatóság égisze alatt va-
lósította meg az elektromos 500 átiratát: az 500 Armanit. 

Az Armani lézertechnológiát al-
kalmazva igyekezett a karosz-
széria fémfelületeinek exkluzív 
mikrogravírozásával lemásolni 

a szövetkárpit térbeliségét. Az eredményt 
kihangsúlyozza az Armani szürke-zöld 
„selyem hatású” színe. A karosszéria fes-
tésénél használt, áttetsző festékanyag 
olyan innovatív termék, amelynek felső 
rétege titán-oxidot tartalmaz, a szennyező 
anyagokat és a szagokat elnyelve tisztítja 
a levegőt. Az új 500 fényezéséhez felhasz-
nált festékmennyiség légtisztítási kapaci-
tása 10 m2 falevélnek – azaz egy fa teljes 
felületének – felel meg. Egy szóval, az új 
500-as Giorgio Armani olyan mint egy 
„négykerékre szerelt fa.” Ezen túlmenően 
a „GA” l ogó a keréktárcsa kidolgozása so-

rán is hangsúlyhoz jutott. Ugyancsak meg-
található a kabrió modell vászontetején, 
míg a borostyánsárga ablakok harmoni-
kusabbá és kifinomultabbá teszik a jármű 
megjelenését. 
Az utastérben folytatódnak a természetes és 
elegáns részletek. Az ülést a Poltrona Frau-
tól származó, tanúsítottan természetes bőr-
kárpit borítja. A bézs-szürke árnyalatú bőrt 
mikromintázatú gyapjúsávok, valamint a 
legkiválóbb bőrdíszműves motívumok dí-
szítik.
Az anyagok természetes, hiteles jellegét erő-
síti a műszerfalbetét plasztikus, ívelt kiala-
kítása. A rekonstruált fából készült, vékony 
alumínium intarziákkal díszített betét az 
Armani/Casa termékcsalád eleganciáját és 
modernségét idézi.

autó   Fiat 500
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B.500 „MAI TROPPO”
A Bvlgari egyedi kivitele, a B.500 „MAI TROPPO” tisz-
telgés a kézműves termelés és a szépség előtt. Az 500-
as központi szerepet játszott a szépség és a művészet 
imádatából táplálkozó, legendás olasz alkotásban, a La 
Dolce Vitában. Ezeket az értékeket most az olasz kiváló-
ság ikonja, a Bvlgari értelmezte újra. 

A márka az évek során újraírta az 
ékszerek világának szabályait, és 
olyan trendeket indított útjára, 
amelyek a modern formatervezés 

emblematikus példájvá váltak. Az új 500 ön-
magában is igazi ékkő, a legfinomabb anyagok-
ból építkező, részletekbe menő figyelemmel 
kidíszített belső terével, valamint azokkal az 
egyedülálló felületi elemekkel, amelyek össze-
téveszthetetlen színeikkel és motívumaikkal a 
Bvlgari római gyökereit idézik. Nem is kapha-
tott tehát más nevet, mint a „MAI TROPPO”, 
azaz „Soha nem túl sok.”
Az egyedi kidolgozású autó sáfrányszínű 
gyöngyház fényezést kapott: az ikonikus Bvl-
gari árnyalatot a római naplementék kroma-
tikus variációi ihlették. Ezt a hatást erősíti a 
kézi mestermunkával létrehozott festékanyag 
apró jellemzője. A sáfrány színű fényezés ki-
hangsúlyozza az autó ékszer-szerűségét: a 
festékanyag az ékszergyártás hulladékából 

visszanyert aranyportól nyeri különleges ár-
nyalatát. A végeredmény egy saját fényében 
fürdőző, környezetbarát autó. Az arany fé-
nyezés mellett a B.500 küszöboldalai és elülső 
karosszéria-betétei különleges üvegezési eljá-
rással készülnek. Az egyedi keréktárcsák a Bv-
lgari ősi szimbólumát: a csillagot mintázzák. 
Mindehhez arannyal díszített fekete lakkfe-
lület, polírozott aranyból készült, oldalsó „ék-
szer” embléma, valamint gyémánttal kirakott 
B.500 logó társul. Az újrahasznosítás filozófi-
ájával az utastérben is találkozhatunk. A mű-
szerfalat régi Bvlgari selyemsálakból készült 
kárpitozás teszi utolérhetetlenül elegánssá. A 
zöldeskék bőrbe vont üléseket hímzett ‚Diva’ 
mintázat, arany részletek és sálbetétek díszí-
tik. A belső térre három féldrágakő: egy bross-
ba foglalt ametiszt, topáz és citrin teszi fel a 
koronát. A kormánykerék közepén elhelye-
zett, eltávolítható bross a Bvlgari aranyműves 
mestereit dicsérik.

autó   Fiat 500
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A Bvlgari újraértelmezésében az 500-as nem 
is kaphatott tehát más nevet, mint a „MAI 

TROPPO”, azaz „Soha nem túl sok.”

autó   Fiat 500
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500 KARTELL
A kreativitás és az innováció kel életre az egyedi 500 Kartell személyében. Az olasz 
ipari formatervezés meghatározó márkája folyamatos kísérletekkel és kutatásokkal 
teremt új esztétikai értékeket és új funkcionalitást a műanyagok számára. A Kartell az 
utóbbi időkben egyre inkább a fenntartható műanyagok fejlesztésével is foglalkozik.

A karosszéria monoblokk fénye-
zése olyan különleges koncep-
ciót takar, amelynél a különbö-
ző anyagok – fém, üveg, gumi, 

műanyag és szövet – azonos színárnyalat-
ban jelennek meg. Ez a Kartell-kék, amelyet 
a márka közismert, jellegzetes színéből: az 
Yves Klein-kékből kevertek ki. A karosszé-
ria felületein tükörként veri vissza a fényt 
a Kartell-kék fényezés: a tükörhatást kör-
nyezetbarát króm festékanyag hozza létre.  
A karosszéria síkjából kiemelkedő két már-
kalogó homokfúvott polikarbonátból ké-
szült, így jobban érzékelhetők anyagaik és 

mélységeik. A külső megjelenés leginkább 
szimbolikus eleme - a fényezés mellett a 
hasznos élettartamuk végére ért parabola 
projektorokból visszanyert, polikarbonát 
komponensek, amelyekkel az első hűtőnél, 
a keréktárcsáknál és a külső tükörháznál 
találkozhatunk. Ezen tárgyak egyedülálló 
jellemzője a Kartell Kabuki lámpája, ame-
lyet még Ferruccio Laviani használt fel az 
új autó személyiségét meghatározó motí-
vumként. Az egyedülálló részletek a lám-
pa texturáját idézik, és az autó különleges 
stíluselemeivé válnak.  A Kabuki mintázat 
a belső térben is dominál, a műszerfali be-

tétet fedő polikarbonát fedéltől kezdve az 
ülésekig.
A karosszéria Kartell-kék fényezése és a 
ragyogó beltér közötti kontraszt lenyűgö-
ző: olyan letisztult, világos környezetet te-
remt, amelyben a meleg fények mellé hideg 
tónusok társulnak. A belső térben használt, 
finomtapintású szövetműanyagok 100 szá-
zalékban újrahasznosított polipropilénből 
készülnek, ugyanúgy, ahogy a legfrissebb 
Kartell kollekció ülései. A szövetek termé-
szetes, kényelmes megjelenésűek, és teljes 
mértékben újrahasznosított poliészterből 
készülnek.

Az új 500 Kartell elkészítésénél felhasznált 
anyagok együttesen életet lehelnek a modern 

formatervezés ezen mintapéldányába.

autó   Fiat 500
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A Magyarországra is érkező Premium kivitel 
az Active szint felszereltségén túl fekete 

bőrkárpitozást, 12 hangszórós JBL prémium 
audiorendszert, vezető oldali head-up kijelzőt, 

vezeték nélküli mobiltelefon-töltőt, továbbá 
tároló és világítási csomagot tartalmaz.

autó   Toyota GR Supra



1032020/05

LEGENDA
A versenypályákon sikert sikerre halmozó Toyota Ga-
zoo Racing szakemberei ki tettek magukért: a 3,0 li-
teres, soros hathengeres, turbótöltésű, 340 lóerős és 
500 Nm-es forgatónyomatékot kínáló motort optimális 
egyensúlyra és teljesítményre tervezett futómű, aktív 
differenciálmű, adaptív felfüggesztés és sportos fék-
rendszer egészíti ki, amelyek gondoskodnak arról, hogy 
az új GR Supra méltó legyen nagy hírű elődeihez.

FOTÓ: NOVÁK ILDIKÓ

Az új Toyota GR Supra szíve a 3,0 literes, soros hathengeres benzinmotor, 340 lóerő 
maximális teljesítménnyel és 500 Nm forgatónyomatékkal. A motor kettős meg-
fúvású turbófeltöltőt, nagy precizitású, közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel, 
valamint folyamatosan változó szelepvezérléssel szerelték fel, ami már egészen ala-

csony fordulatszámon kategóriaelső nyomatékleadást szavatol. Az erőteljes, kiegyensúlyozott 
és finom járású, pörgős motor lenyűgöző gyorsítási érzetet kínál. Az elektromotoros működte-
tésű változó szelepvezérlési rendszer precízen szabályozza a szívó- és kipufogóoldali szelepek 
nyitását és zárását, tökéletesen lekövetve a vezetési helyzetet és a vezető parancsait. 
A motorhoz csatlakozó, nyolcfokozatú automata sebességváltó villámgyors fel- és vissza-
kapcsolást biztosít, alsó fokozatai rövid áttételezést kaptak. A fokozatok a kormánykeréken 
elhelyezett váltófülekkel kézzel is kapcsolhatók; a váltómű a vezetési stílustól és a körül-
ményektől függően Normál vagy Sport üzemmódban használható. A rajtautomatika maxi-
mális tapadást és intenzív álló helyzetből való gyorsító képességet biztosít; használatával 
az autó mindössze 4,3 másodperc alatt eléri a 100 km/h tempót. Sport üzemmód választá-
sakor változik a motorhang, a gázreakciók, a váltási pontok, továbbá a lengéscsillapítás, a 
kormánymű, valamint az aktív differenciálmű beállításai. A VSC menetstabilizáló rendszer 
különleges „versenypálya” állásában a rendszer korlátozottan avatkozik közbe, így a vezető 
nagyobb mértékben használhatja ki a jármű dinamikus képességeit.
A Toyota GR Supra Európában forgalmazott kiviteleit minden esetben gyorsítás és lassítás ese-
tén egyaránt működőképes, aktív differenciálművel szerelik fel, amely késlekedés nélkül, zök-
kenőmentesen képes a teljesen nyitott állásból a 100 százalékig zárt állásba kapcsolni. 
Ha tiszta lappal fogunk hozzá egy jármű tervezéséhez, először az autó tengelytávolságát és 
nyomtávját kell meghatároznunk. A Toyota GR Supra esetében ezeket az elvárt dinamiz-
mus és vezethetőség függvényében állapították meg a mérnökök. A legfontosabb szempont 
a tengelytáv és a nyomtáv közötti, megfelelő arány eltalálása volt. Akkor érhető el egyszerre 
kiváló dinamizmus és kiemelkedő stabilitás, ha ez az arány 1,5 és 1,6 közé esik. A Toyota GR 
Supra tervezésekor ezért a fejlesztők az „aranymetszést”, azaz 1,55-ös arányt célozták meg, 
és erre alapozva optimalizálták a jármű minden további elemét. (pontos adatok: tengelytá-
volság = 2470 mm; hátsó nyomtáv = 1589 mm).
A menetdinamika fejlesztésekor a mérnökök rendkívül magasra tették a mércét, és a célki-
tűzéseket egytől egyig meg is valósították abban a Toyota Gazoo Racing által vezetett tesz-
tprogramban, amely a világ minden pontján, a legkülönfélébb úttípusokon tette próbára a 
jármű képességeit. A közúti tesztek mellett versenypályákon, így többek között a Nürburg-
ring északi nagykörén: a Nordschleifén is vizsgázott a GR Supra. A Lexus LFA szupersport-
kocsi szerkezeti merevségét is meghaladó, kiemelkedő karosszériaszilárdság, a GT86 kupé-
énál mélyebb tömegközéppont és az ideális, 50:50 arányú tengelyterhelés elérése a kitűzött 
menetdinamikai célok megvalósításának alapfeltétele volt.

autó   Toyota GR Supra
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motor   Suzuki V-Strom 1050
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A KALAND MESTERE
Az EICMA nemzetközi motorkiállításon hivatalosan is lehullott a lepel az új Suzuki 
V-Strom 1050 motorkerékpárról, amely 2 variációban is elérhető már. Az izgalmas 
vonalvezetésű kalandmotorok nem titkoltan a legendás DR Big és a DR-Z modell-
jeink nyomdokait követik, miközben számos kiegészítő és több tucat választható 
extrák sora mellett, modellenként 3 különböző színvilágot nyújtanak.

A Suzuki által elindított jellegzetes 
csőrös formatervezés, hű marad 
az elődök örökségéhez, miközben 
agresszívebbé és még merészeb-

bé teszi az új generációs V-Strom motorjain-
kat. Az 1037 köbcentis V-Twin motor tovább-
fejlesztésre került, így nagyobb teljesítményt 
elérve már 106 lóerő biztosítja a hegycsúcsok 
meghódítását, miközben megfelel az EURO5 
környezetvédelmi előírásoknak. Kiemelt 
szerepet szánva a túramotorok között, a leg-
fejlettebb technikai megoldások ötvözik a 

felfrissített formai megoldásokkal tervezett 
motorkerékpárt, melynek célja a végtelen 
utak meghódítása, legmerészebb kalandja-
ink megvalósítása.
A gazdag felszereltségű ámde finom klasz-
szikus jegyeket magán hordozó új V-Strom 
1050/XT még változatosabbá teszi modell-
kínálatunkat, miközben számos új tech-
nológiát kínál a kalandorkedvű motorosok 
számára. Mostantól a legmerészebb kihívá-
sainkat számos kényelmi és biztonsági extra 
segíti. Az új modellek számos kiegészítővel 

és rengeteg plusz extrával gazdagodtak, így a 
felszereltségi lista, már több mint félszáz (58 
db) különböző kiegészítőt, valamint kényel-
mi eszközt vonultat fel.
Az alumínium váz és lengőkar kényelmes 
utazást biztosít a terepen, miközben spor-
tos vezetési élményt nyújt a teljes sebes-
ségtartományban. A KYB fordított első 
villák teljes mértékben állíthatóak, lehető-
vé téve a felfüggesztés beállítását a motor 
preferenciája vagy a felhasználási feltéte-
lek függvényében.

A Suzuki által elindított jellegzetes csőrös formatervezés, hű marad az 
elődök örökségéhez, miközben agresszívebbé és még merészebbé teszi az 

új generációs V-Strom motorjainkat. Az 1037 köbcentis V-Twin motor 
továbbfejlesztésre került, így teljesítménye már 106 lóerő.

motor   Suzuki V-Strom 1050
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A V-Strom1050/XT kényelmes ülései kevesebb fáradtsággal járnak, 
még a hosszú túrákon is, miközben az XT változat kényelmi extráit 

gyarapítja, hogy az ülésmagasság 20 mm-rel állítható.
A 20 literes üzemanyagtank bő 400 kilométeres hatótávolságot 

biztosít.

motor   Suzuki V-Strom 1050
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A V-Strom1050/XT kényelmes 
ülései kevesebb fáradtsággal jár-
nak, még a hosszú túrákon is, mi-
közben az XT változat kényelmi 

extráit gyarapítja, hogy az ülésmagasság 20 
mm-rel állítható.
A 20 literes üzemanyagtank bő 400 kilomé-
teres hatótávolságot biztosít. Széria az USB 
töltő, az XT változat pedig további 12 V-os 
DC aljzattal is rendelkezik számos elektro-
mos eszköz töltésére, illetve tápellátására.
Mindkét modell LED világítást kapott, 
mindemellett az XT változat LED indexek-
kel szerelt, valamint 50 mm-es tartomány-
ban szerszám nélkül állítható a szélvédő 
plexi magassága. A többfunkciós LCD kijel-
ző az összes szükséges információt tartal-
mazza. Letisztult és intuitív módon mutatja 
be az összes fontos információt.
A 3 állású mód vezérlővel (SDMS) három 
különböző motor karakterisztika áll ren-
delkezésre. A kormány bal oldalán található 
kapcsolóval kényelmesen változtatható az 
üzemmód és a beállítások.   Az XT változat-
ban pedig a sebességtartó automatika (Crui-
se control) a hosszú túrák átvezető szaka-
szainak kényelmért felel.
A Suzuki intelligens vezetési rendszer 
(SIRS) magában foglalja a vezérlőrendsze-
rek sorát, hogy azok folyamatosan a legna-
gyobb biztonságot és kényelmes irányítást 
nyújtsák a túrák során. Olyan kiemelt fej-
lesztések jelennek meg a legújabb generáci-
ós XT motorjainkban, mint a visszagurulás 
gátló, ami akár egy emelkedőn való megállás 
során 30 másodpercig automatikusan mű-
ködteti a hátsó féket, megakadályozva ezzel 
a jármű hátrafelé történő visszagurulását, 
valamint lehetővé téve a motoros számára, 
az emelkedőn való kényelmes elindulást.
Újdonság a Lejtmenet vezérlő, ami folya-
matosan figyeli a jármű helyzetét, amikor az 
lejtőn halad. Fékezés esetén az elektronikus 
vezérlőegység szabályozza a fékhatást a ke-
rekek együttes tapadásának érdekében. A 
technikák sorát a Terheléstől függő vezér-
lőrendszer követi. A rendszer az optimális 
fékezést biztosítja a terhelési körülmények 
függvényében. Az ABS pedig 2 állásban állít-
ható.

motor   Suzuki V-Strom 1050
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hajó   Brabus Shadow 800

TUNING A VÍZEN

Hat és fél ezer átépített tuning autó évente, közel fél ezer alkalmazott és immár 
43 éves múlt. Ha ezt a három adatot megnézük, akkor könnyű megérteni, hogy 
miért a Brabus a világ egyik legnagyobb tuning cége, ráadásul az átépítések 
alapját a Mercedes-Benz modelljei adják, és mivel egy-egy modell árcéduláján 
az 500 ezer euró feletti összeg sem ritka, nem véletlen, hogy luxus szegmensről 
beszélünk. A bottropi műhely az utóbbi időben az autó tuning után a motorcsó-
nakok átépítésébe is belevágott.

Bodo Buschmann 1977-ben alapí-
totta a Brabus műhelyt, amelyet 
2018-as haláláig maga vezetett. 
Talán azért is volt sikeres a cége, 

mert mindig kereste az új útakat, lehetősé-
geket. A tuning mellett az utóbbi években, 
már veterán autók újraépítésével is foglal-
koztak, illetve néhány éve a cég ügyfeleinek 
kiszolgálása érdekében tengeri hajókat 

vásároltak, amelyeket charter formájában 
bérelni lehetett a Brabustól.
Az elmúlt években a Brabus “hajózási osz-
tálya” egy kicsit átalakult, hiszen az Axopar 
céggel közösen együttműkődve, a finn mo-
torcsónak építő hajójait kezdték megtunin-
golni. Különböző méretben és osztályban 
egyre több Brabus yacht látott napvilágot. 
Valamennyi modell érdekessége a teljes bel-

ső Brabus féle átépítése illetve a motorcsó-
nak teljesítményének felturbózása mellett, 
a korlátozott példányszámú gyártás. Ennek 
persze a Brabus Marine-nal külön elnevezé-
se van, úgynevezett “gyűjtői sorozatoknak” 
nevezték el. A cikkükben bemutatott Sha-
dow 800-asból például pontosan 20 darabot 
készítettek el, de a legnagyobb sorozat sem 
érte el a 40-es darabszámot.
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hajó   Brabus Shadow 800

A Brabus a finn Axopar motorcsónakjait vette 
kezelésbe, amelyekből korlátozott példányszá-
mú egyedi és nagyteljesítményű hajó családot 
faragtak. A bemutatott modellből mindössze 
20 darab készült, és kb. 500 ezer eurós árcédu-
la szerepel egy-egy hajó oldalán.
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hajó   Cigarette Racing Tirranna AMG Edition

A Shadow 800 hajtásáról két, egyenként 400 
lóerős Mercury Veradi 400R motor gondos-
kodik. A teljesítménynek köszönhetően a 3,5 
tonnás motorcsónakkal akár 100 km/h-s se-
bességgel is repülhetünk a tengeren.
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hajó   Cigarette Racing Tirranna AMG Edition

Ahogy a Brabus autóinál meg-
szokhattuk, a motorcsónakok 
esetében is az elnevezésben rejlő 
szám a teljesítményt jelöli, így a 

Shadow 800-as pontosan 800 lóerő teljesít-
ménnyel rendelkezik, amelyet két felturbó-
zott Mercury motor biztosít a csónaknak.  A 
Shadow 800 egy pokolian gyors, kiemelkedő 
teljesítményű és lélegzetelállítóan jó megje-
lenésű luxuscsónak.
Nemcsak ezektől a részletektől egyediek a 
Brabus hajók, hanem valamennyi modell 
közös jellemzője a “gunmetal grey” hajtó-
test szín, amelyhez vörös külső üléseket 
párosítanak, mindenhol Brabus logókkal 
ellátva a hajót.
A fejlett tervezés és a csúcstechnológiás, sze-
lektív anyagok használata magasabb szintű 
és hosszabb gyártási periódust igényel, de 
minden megrendelt új terméknél lehetőség 
van még a további egyénre szabásra is. Szin-
te biztos, hogy nem lesz két egyforma hajó a 
gyártás során.
Vízálló, vörös színű Silvertex kárpitozás, 
Brabus sportmintás varrással (alternatív 
színek is rendelkezésre állnak) fedik le a 
pilótafülke üléseit, valamint az előtetőt és a 
napvédő párnákat.
A „hűvös szürke” Brabus színek finom bőr 
és alcantara felületeken jelenek meg, ame-
lyeket a belső tér és a kabinok burkolásá-
hoz használnak. Utóbbi mérete megfelel 
egy „queen size” hálószobának. Tökéletes 
két személy számára, a szórakozásról pedig 
egy integrált infotainment egység gondos-
kodik, amely 42 hüvelykes LG síkképernyős 
TV-t, Apple TV csatlakozástés Fusion audio 
hangrendszert tartalmaz. A Brabus saját fej-
lesztésű „Touch-To-Can” vezérlője belső és 
külső környezeti megvilágítást és szinte va-
lamennyi kapcsolót kezeli. Emellett még egy 
kicsi, biztonságos széf is került a hajótestbe, 
értékes tárgyak, például ékszerek és karórák 
biztonságos tárolásához.
A Brabus Shadow 800 nem hasonlít egyet-
len más, jelenleg a piacon lévő gyors motor-
csónakhoz vagy nagy teljesítményű spor-
teszközhöz sem.
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LAMBORGHINI DNS ALAPOKON
Az A43 egy luxus motorcsónak koncepció, amelyet a teljesítmény és az esztétika tö-
kéletes ötvözeteként lehet meghatározni. Ennek a projektnek a fő célja egy hagyomá-
nyos motorcsónak kombinálása, karcsú, erős tulajdonságokkal és nagy teljesítményű 
kombinációval, amelyet elvárhat egy modern szuperautótól. 

Az Automobili Lamborghini ihlet-
te, a történelem legforradalmibb 
és időtlen szuper autójait gyártó 
cég. Az A43 a Lamborghini DNS-

ének némelyik tervezési DNS-jét minden 
szempontból bármilyen motorcsónakká 
alakítja. Láthatjuk, hogy egyes részek, pél-
dául a Lamborghini autók oldalsó szellőző-
nyílása, szögvonalai, elegáns arányai és ag-
resszív stílusa beépültek az új motorcsónak 
koncepció kialakításához. Nem is beszélve 
arról, hogy a kettős módosított szívó Lam-
borghini V12 a koncepció sárga díszítésű, 
exponált szénszálas kiadásában szerepel. A 
feltűnő külső vonalak ugyanolyan funkcio-
nálisak, mint vizuálisan vonzóak; a levegő 
beömlőnyílások, a szélvédő, az ülés alakja és 

a fordított íj mind hozzájárulnak a motor-
csónak aerodinamikájának javításához.
Az A43 motorcsónakkoncepció standard 
verziója kettős beépített Mercury 540 
motorokkal van felszerelve a hatékony 
energiaellátáshoz, valamint a Caterpillar 
Three60 Pod meghajtókkal a pontos és 
sima körutazáshoz. Az íj közelében fel-
szerelt oldalsó íjhajtómű, hogy javítsa a 
manőverezhetőséget alacsonyabb sebes-
ségnél és dokkolás közben. A kialakítás 
maximalizálja a hajó teljesítményét oldal-
só légbevezető alagutakkal, úgy tervezték, 
hogy sebességgel aerodinamikus emelést 
hozzon létre. Ilyen nagy sebességgel, a 
sisakterületet úgy tervezték, hogy az uta-
sok kényelmesen gyorsan utazzanak. Jó 

dolog, ez a forró rúd GPS sebességmérővel 
érkezik, tehát tudod, mikor kell a szemét 
hámozni a parti őrség számára.
Az A34 koncepció burkolatának feltűnő 
Lamborgini “Blu Nila” színű van, míg a bel-
ső része bézs színű, meleg, fényűző érzetet 
teremtve a fedélzeten. A külső részén ren-
geteg egyedi részlet található, amelyek lehe-
tővé teszik a tulajdonos számára az egyedi 
szín és az esetleges anyagkombinációk kivá-
lasztását. Az elődeka közepének két külön-
böző szintű felülete van. Az alsó szint fényes 
fényvisszaverő festékkel rendelkezik, így 
zökkenőmentes megjelenést biztosít a fe-
kete akril nyílásokkal, miközben a felső rész 
kerettel van csatlakoztatva a szélvédőhöz, és 
két felület közötti LED-lámpát tartalmaz.

hajó   Officina Armare Yacht & Transportation Design Studio A34
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A sportos sisakállomás mellett 
az Officina Armare Yacht & Transportation Design Studio A34-
es motorcsónakja nagy, kényelmes társalgókat kínál, amelyek 

napozóhelyként is használhatók.

hajó   Officina Armare Yacht & Transportation Design Studio A34
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2020/06   előzetes

motor - BMW R18

design - Urwerk UR-111C TT

építészet - Hotel Morpheus






