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Lüktetõ glamour

avagy érzékiség és protokoll

G

lamour. Egyetlen pillantás alatt magával ragadja
képzeletünket; ábrázolásmódja hatalom. Vonzereje
bámulatos. Ellenállni? Lehetetlennek tűnő gondolat.
Az érzékiség legbeszédesebb formája, amivel valaha találkoztam:
oly sűrűn vonultatja fel jegyeit, amit képtelenség egyszerre
feldolgozni. Ugyanakkor veszélyes is: a deluxe világ Femme
Fatale-ja lehet, ha a pazar dekoráció azonossá válik a pazarlással.
Impozáns helyek, luxus és fenség; atmoszférája különleges,
melyet áthat a jólét, a magas életszínvonal és a protokolláris
viselkedéskultúra.
Monaco jut eszembe… Mérhetetlen gazdagságáról a
kikötőkben sorakozó luxus-yachtok már messziről árulkodnak.
No és Los Angeles?! Csillogás és pompa minden létező színben.
Számomra tökéletesen megegyezik azzal, amit a glamour jelent.
A dívák és a hivalkodás világa, ahol bírni kell a lüktetést. Persze
léteznek nyugodtabb körülmények is a glamour planétáján,
de ezekről csak némán veszünk tudomást, s inkább élvezzük
ellenállhatatlan mivoltát. Semmi csillogás, csupán egy ismerős érzés, amely a tér vitalitásának és
szokatlan extravaganciájának láttán tör fel: ez glamour!
A glamour életérzést számomra Heinrich Engel – a japán belsőépítészet előnyeit vizsgálva – fogalmazta
meg a legpontosabban: „Az üres helyiség olyan teret teremt, ahol az ember lelke szabadon mozoghat,
gondolatai pedig elérhetik a bennük rejlő potenciál határait.” Sorai kristálytisztán kifejezik, mekkora
értéket képvisel a szabadság, a határtalanság és a szabályok pimasz mellőzése a kiteljesedéshez.
(Hozzáteszem, ez csupán szubjektív elmélkedés.) Ezek nélkül nincs glamour.
Különlegessége és színessége olyannyira megihletett bennünket is, hogy több oldalon keresztül
tisztelegtünk az előkelő, nagyvilági enteriőrök megálmodóinak munkái előtt. Legújabb, hírháló
című, főként stílusokról szóló sorozatunkkal lehetőséget teremtünk a nemzetközi programokba
való bekapcsolódáshoz, szakmai kiállítások megtekintéséhez, és fiatal hazai büszkeségeink impozáns
bemutatásához.
Ehhez kívánok kellemes olvasást!
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glamour – a XXI. században is

AZ
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glamour – a XXI. században is
SZÖVEG: NYAKÓ JUDIT FOTÓ: VISIONNAIRE

Amikor Kleopátra elhatározta, hogy elcsábítja a népszerű
és jóképű Antoniust, építtetett egy luxushajót, melynek
evezőit ezüsttel, fedélzetét arannyal díszítették, vitorlái
pedig bíbor színben tündököltek. Ő maga Vénusznak
öltözve készült a „bevetésre”. Luxus, pompa és fényűzés
– hatásos kombináció: kiválasztottja hamarosan a lábai
előtt hevert. Ha már az ókorban is így elgyengítette a
férfiakat e pazar látvány, tudhat valamit ez a glamour…
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glamour – a XXI. században is

N

em vitás, nehéz meghatározni, mit is jelent ez a hét betű: glamour. Talán nem is kell. Elég, ha látjuk a felhajtást, a
nagyfokú díszítettséget, tapintjuk a balzsamos, lágy anyagokat. Vagyis: amikor az egzotikum és a csillogás ötvözete
káprázik a szemünk előtt, amikor a fényűzés legmagasabb foka tárul elénk – vagy épp megnyugvást találunk
lelkünknek egy hófehér enteriőrben –, tudni fogjuk: ez a glamour. Maga a szó egyébként egy stílus neve is, melyet időtlen
élvezetként tartanak számon. Egyszerre használja a múlt, a jelen és a jövő fantáziavilágát. A határokat könnyűszerrel átlépve
újul meg időről időre. Gazdagsága páratlan szín, anyag és forma tekintetében. Philippe Starck, aki elismert francia designer,
egyik leghíresebb glamour stílusban megtervezett műve a New York-i Royalton Hotel, mely azóta a Starck rajongók
zarándokhelyévé vált. A designer szerint az ebben a stílusban megalkotott tárgyainak funkcionalitása inkább a szociális
kötelékek erősítésében rejlik, egyébként általában hasznavehetetlenek.
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A glamour egyik gyermeke, az élvhajhász stílus: vágyaink beteljesítését és az örömszerzést tűzte ki célul. Jellemzője a túlzás, a
mértéktelenség, a szélsőségek, és minden, ami az élet megünneplésével jár. Azoknak a gourmandoknak szól, akik sem pénzt,
sem energiát nem sajnálnak fantáziaviláguk megvalósításáért. Olykor kissé gyermetegnek tűnhet ez a „bármi áron is, de
akarom!” életfelfogás. Timeless, az időtlen irányvonal. A halhatatlanságot képviseli. Mindig lesznek olyan alkotások, amelyek
nem mennek ki a divatból: jöhetnek mindent elsöprő divatirányzatok, az örök darabok szilárdan megállják a helyüket. A
divatdiktátorok kínálta lehetőségeket messze elkerüli. Stabilitásában és erejében a klasszicizmust vélték felfedezni, mely
társa és alappillére lett az idők során. Vagyis jelenét a múltnak köszönheti. A római épületek az időtlen glamour jeles
monumentumai. Ilyen a fétisként számon tartott római fürdő, a Caracalla, melyet világörökség címen ma is csodálhatunk.
Az egzotikus glamour sejtelmes, mesés birodalomba invitálhat bennünket, amennyiben kedveljük a színes, fantáziadús
kelméket, ízeket és tárgyakat. Nem csupán az utazásról szólhat ez, sokkal inkább a minket körülvevő tárgyak misztikumáról
és a puszta képzeletről. Egy hely, amit menedékként használhatunk, ha menekülni vágyunk az oly sokszor rideg realitástól.
És amikor az egzotikum keveredik a romantika fűszereivel… Nos, akkor beszélhetünk az egzotikus glamour világáról. Egy
utazás, mely kitágítja látókörünket, és bearanyozza mindennapjainkat.
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Van úgy, hogy megpihenni vágyik. Ilyenkor visszafogottság jellemzi, nem használ harsány vagy sötét színeket. Meditációra,
gondolkodásra késztet. Ali Hanan szavait idézve: „Valahányszor a glamour túllő egy kicsit a célon, mindig visszavonul a
higgadtság klinikájára regenerálódni.” Az átgondoltság és a józanság következetességre utal, mely mindig jól jöhet a design
területén bekövetkező sokaságban vagy átláthatatlanságban. Egy ilyen otthon nyugtatóan hat felperzselt idegeinkre, de
növelheti alkotókedvünket is. A higgadt glamour először az első világháborút követően bukkant fel: megmentőként érkezett
a szörnyűségektől megcsömörlött ifjakhoz, s csakhamar szállóigévé is vált Mies van der Rohe mondása: „A kevesebb: több.”
Ezzel a jelmondattal a végletekig leegyszerűsítette a tárgyak, terek mivoltát – de épp erre volt szükség. Az eklektikát a glamour
szerelemgyerekének becézik. Az alkotó mindent megtehet, amit csak elképzel. Valóban nincsenek határok. Hiszen a tervező
szubjektív véleménye diktálja a szabályokat is: a teljes felszabadulás tempója. Leginkább szenvedély alapján születnek meg
a döntések is otthonunk berendezésekor. Vágya, s egyben célja az abszolút kiteljesedés. A tárgyakhoz való kötődés jellemzi,
de a tulajdonosok személyiségének visszatükröződése is felfedezhető – akár az excentrizmus és a giccs együttes alkalmazása,
s az így született szélsőség harmóniája.
A glamour sokrétű, művészi és egyedi, de leginkább megbotránkoztató. Sokszor szédítő magasságokba visz, ahol azt érezni,
nincs visszaút. És még ebben a tudatban is izgalmas. De azt hiszem, mindenhogy szeretjük.
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A letisztult terek világa

Szijjártó Krisztina

A letisztult

önmagáról

SZÖVEG:NYAKÓ JUDIT FOTÓ: JUHOS NORBERT

lakberendezõ

K

reatív szakmában kiteljesedni sokszor
éjszakai feladat. Nálunk nem fejeződik be a munka azzal, hogy letesszük
a ceruzát. Az elmélkedés és a fantázia akkor
is szárnyra kel, amikor mások épp az igazak
álmát alusszák. Számomra nagyon fontos,
hogy a megrendelőim vágyait, elképzeléseit
egyéniségüknek megfelelően alakítsam ki. Inkább irányvonalat szeretek mutatni, s közben
megfigyelhetem, hogy a megbízóim valójában milyen közegben éreznék jól magukat.

terek világa
A minimál-őrület még mindig tart. Mióta is? Jó pár éve, hogy először bukkant fel az otthonokban.
S azóta számtalan formájában megmutatkozott. Azt hinnénk, hogy egyszer csak véget ér. Nincs
több variáció. Nincs több ötlet. Vagy igen?

Együtt megragadni egy stílust és hangulatot: lépés egy új életforma felé, melyben
részt venni számomra kiváltság és öröm.
Átadni tudásunkat mindig élvezet. A Nagy
Yvette nevével fémjelzett lakberendezési iskolában oktatok áru-, anyag- és formaismeretet.
Városunk első lakberendezési stúdiójának
(Debrecen, Kürtös utca 8.) előkészületein
is közösen dolgoztunk, mely nemrég nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára.
Hogy mit tartok fontosnak a hivatásomban?
Együtt gondolkodni, s nem feladatokat megoldani, egyéni és költséghatékony megoldásokat találni: ez mindannyiunk célja.
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Otthonunk sok mindent elárul személyiségünkről. Az talán vitatható, hogy a gyéren berendezett minimál enteriőr
valóban megegyezik-e belső világunkkal. A minimalizált berendezés a fiatal, de leginkább első lakáshoz jutó párok számára
válik nagyon hamar kedvessé; noha az apró kiegészítők és egyéb „belakási” módszereink később valóban tükrözik majd
jellemünket. A minap vendégségben jártunk a Szijjártó Krisztina lakberendező által megálmodott, majd kivitelezett –
és azóta benépesített – minimál stílusú lakásában, melyet ő kedvesen csak „masculin minimálnak” hív. A konyha közös
megtervezése volt az elsődleges cél, de a megbízást adó, egyedülálló fiatalember csakhamar rájött: szüksége lesz továbbra is
Krisztina szakértő tanácsaira, és kivitelezésben jártas, magabiztos vezénylésére. A lakás a funkcionalitásra épül, mindamellett
persze, hogy esztétikus csomagolást kapott.
16
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A színek visszafogottságot, hűvös eleganciát és szigorúságot sejtetnek, de én szemtelenül elárulom: tulajdonosunk a társasági
élet lelkes résztvevője. Talán sokszor épp azért választjuk otthonunkba a fegyelmezett rendet követelő stílusokat, mert a
világban kezd eluralkodni a káosz a túlcsorduló piacoktól – no és persze, emberek lévén, szeretjük mi magunk tartani a
gyeplőt. Különben elveszítenénk evolúciós koronánkat. A rend a biztonságot érzékelteti; állóvíznek tűnik, de valójában nem
lehet tudni, miféle erők rejlenek mögötte. Számomra elképzelhetetlen, hogy a legpedánsabb házitündér ne csinálna valaha
őrültséget saját otthonában, ahol egyébként mindig uralkodik a patinás szigorúság. Pár perces önfegyelem híján is megeshet
velünk, hogy felrakjuk a lábunkat a dohányzóasztalra – még akkor is, ha ez nem a reggeli kávézós-napilap-olvasós rituálénk.
Akárhogy is, éppúgy szükségünk van formabontásra, mint merev szabályokra.
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KÖZREMÛKÖDÕ CÉG:
Bútorok:
La casa design olasz bútorok
4024 Debrecen, Piac u. 32.
(a Puskás Fotó udvarában)
Tel.: 52 315 888
www.lacasadesign.hu

A minimál mára életstílussá vált. Alapvetése, hogy csökkentjük a tárgyak mennyiségét, mely adott esetben a
dekoncentráltságunkat erősítené. Megtisztítjuk környezetünket a feleslegtől, hogy a tér szolgálhassa védelmező oázisunkat.
Ez a fajta tudatos színhasználat lehetővé teszi, hogy a legnagyobb figyelmet fordíthassuk önmagunkra és szeretteinkre.
Izgalmas feladat, ha építészeti megoldásokat is igénybe kell vennünk környezetünk kialakításához, azaz életstílusunk
megteremtéséhez – a forma és a funkció megfelelő összehangolásával. Vannak, akik hiányként élik meg a minimál sivárnak
mondható világát: csak az önmegtartóztatást és a lemondást érzékelik a terek pusztaságában. A legcsodálatosabb dolog a
térrendezésben, hogy a tervező az emberek egyéniségéből merítheti ötleteit, kifejezésmódját, így minden otthon személyes
intuícióinknak köszönhetően mindig más és más lesz.
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egy kis minimál
hozzá egy kis barokk
SZÖVEG: YOSÉ FOTÓ: JUHOS NORBERT

egy kis minimál, HOZZÁ egy kis barokk

A legszembetűnőbb ebben a lakásban a textilek kissé vadóc lila színe, mely lazít a tér merevségén, erőteljes kontraszttal
harmóniába rendezve azt. A fekete, fényes felületek a finomságot tükrözik, s ennek előkelő báját csak fokozza a falat borító
aranyozott keretű tükör. A világos bőr ülőgarnitúra láttán pedig felsejlik egy gondolat, szavak formájában is ki akart törni
belőlem: hogy lehet mindezt tisztán tartani?! De a háziasszony megnyugtató pillantásának köszönhetően ez a kétely hamar
szerte is foszlik. Annak ellenére, hogy a minimalista enteriőrökben általában szellőséget tapasztalunk, ez az otthon számomra
pedantériát sugall. Köszönhető ez a megfelelő mennyiségben használt textileknek, mely ebben az esetben is bizonyítja,
mennyire öltözteti a tereket. Mint a hölgyeket az ékszer: a lakás dísze és koronája, ettől válik igazán élővé. Ha elképzelem,
milyenek lennének itt a szobák a színes drapéria, díszpárnák és ágytakaró nélkül… nos? Igen, valóban puritánnak tűnik a
látvány: hiányos, s talán még meztelen is az egyhangúságával.

Amikor kétféle elképzelés fonódik össze, s utat tör magának a megvalósítás síkján, akkor valami
nagyon csodálatos dolog jöhet létre. Így történt ez a bennünket vendégül látó fiatal házaspárral
is, akik első otthonuk megálmodását tűzték ki célul. A végeredmény látványos, a megszokottól
kicsit eltérő megvalósítás, de épp ettől lett egyedi és sajátos.

A racionális lakberendezési irányvonal, mint annyi más művészeti törekvés is, az elődeiből meríti tapasztalatait. Felhasználja
a Bauhaus puritán letisztultságát, geometrikus formáit és az avantgarde konstruktivizmusát – a valóság lényegét vizuálisan
kifejező tudatosságát –, s legfőbb feladatának tartja a mindennapi élet szükségleteinek kielégítését. A rendezettségre és a
tisztaságra való szándékát a berendezési tárgyak ritmikus ismétlődésével, sorba állításával és a szimmetriával igyekszik elérni.
Térkihasználásában szigorú és fegyelmezett, mellyel arra késztet, hogy tartsuk szem előtt a rend fontosságát környezetünkben,
és minden nap tegyünk is ezért.
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A loft

A fotókon talán nem érzékelhető, de három szintet jártunk körbe. A ház felfelé bővülő tulajdonsága lehetővé teszi, hogy
lakóik elvonulhassanak saját kis birodalmukba, ha úgy kívánják. Az alsó szint foglalja össze azokat a helyiségeket, ahol
mindenki együtt lehet a közös étkezéseken, beszélgetéseken, esetleg családi tévézéseken. A következő szinten máris egy, a
lakás többi részéhez képest hangulatában egészen más helyiséget találunk: a fürdőszobát. Csakhamar kiderül, hogy – az
előző tulajdonosok jó ízlésének köszönhetően – már annak idején is uralkodott a lakásban a minimalista stílus, bár a
high-tech kissé térdre kényszerítő szigorúságával. Érezhető ez a fekete burkolatokon és az épített mosdó ridegségén. Ezt
ellensúlyozva ma már bekerültek fából készült bútorok és fonott kiegészítők is. Ezen a szinten készült el a teljes mértékben
pihenést szolgáló hálószoba. Itt újra megjelennek a nappaliban is használt barátságos színek, sőt ugyanazokat a textileket
alkalmazták. Feltűnő a sarokban elhelyezett barokk karosszék, mely fekete pompájában úgy tündököl, mintha a lakás
legszebb fénye lenne. És talán az is. A legfelső szintre érkezve megtaláljuk végre a dolgozószobát, amely azért különleges,
mert nem egyezik a többi helyszín stílusával. A berendezési tárgyak kiválasztásában egyébként a LaCasa bútorszalon
tulajdonosa segített. A házigazda külön kérése volt (vagy talán kikötése), hogy hadd vonulhasson el klasszikus darabok közé
a munkájával. Nemhogy ellenállásba nem ütközött a hallgatósággal, hanem együtt is oldották meg a legnagyobb nehézségét
a szobának: az aprócska méretek problémáját.

KÖZREMÛKÖDÕ CÉG:
Bútorok:
La casa design olasz bútorok
4024 Debrecen, Piac u. 32.
(a Puskás Fotó udvarában)
Tel.: 52 315 888
www.lacasadesign.hu
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O R I E N TA L D E S I G N

Az év designere címet az ausztrál származású Marc
Newson kapta. (Ez a London Design Medal igen
rangos kitüntetés a szakmában.) Newson jelenleg
Londonban él, de a világ minden tájáról kap
megbízásokat. Retro-futurista sztárdesignerként
Madonna videóklipjeiben is feltűnnek munkái, aki
egyébként nagy rajongója a tervezőnek.
www.marc-newson.com

h í r h ál ó
Boronkay Linda még csak huszonöt éves, de már sikeres
modellként bejárta a világot. A csillogó divatszakmából
érkezett, s amikor beült a londoni Metropolitan University
iskolapadjába belsőépítészetet tanulni, szintén kiemelkedett
tehetségével. Az idén, szeptember 18. és 21. között
megrendezett London Design Fesztiválon megalkothatta
nyertes pályázatát, a fiktív Marcus stúdiólakását.
www.londondesignfestival.com

Elismert nőként tartja számon a világ Zaha
Hadid-ot. Az általa tervezett hidat nemrég adták
át Zaragozában, mely az Ebro két partját köti
össze. A híd különlegessége, hogy pikkelyszerű
ablakai segítségével szabályozható a klíma a belső
terekben. Víztematikájú kiállítása, mely 2025-ig
a várható vízfogyasztási szokásokat dolgozza fel,
máris népszerűvé vált. www.zaha-hadid.com
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Idén is lesz Design7 (október 03–12.),
amely a fővárosban tíz napon keresztül
szemlélteti a design kultúráját. Érdekes és
látványos programok várják a látogatókat:
mintegy ötven különböző rendezvényt
– kiállítást, konferenciát, divatbemutatót
és kerekasztal-beszélgetést – láthatnak az
érdeklődők. www.design7.hu

Belsőépítészeknek valóban egyedi megoldást nyújthat a Swarovski cég legújabb
extravagáns és különleges lámpateste, a
Crystal Bloom névre hallgató, csepp formájú függeszték. Exkluzív enteriőrök dekorálásához hasznos lehet, hiszen mintegy 170 kristálylapkát foglal magába.
www.swarovski.com

Az első Lakáskultúra Kiállítás nyitja meg
kapuit Debrecenben idén október 17. és 19.
között a Kölcsey Központban. A kiállítás
résztvevői – többek között – maguk a lázasan
készülődő lakberendezők.
www.lakaskulturavasar.hu

Hága és Amszterdam közötti autópálya mentén
nyílt meg a Corpus múzeum május 14-én, melynek
legfőbb motívuma egy emberi test. A meghökkentő
látvány nem véletlen – mintegy panoptikumként
bejárható –, s aki még nem tudja, hogyan is épül
fel például a gyomrunk, az idegrendszerünk, vagy
esetleg a szájüregünk, most nekivághat felfedezni
testünket. www.corpus-experience.nl

Debreceni szépségszalon – feng shui módra. A
Nagyné Koch Noémi lakberendező segítségével
megtervezett szépségszalon tavaly májusban nyílt
meg a belvárosban. A tulajdonosok imádják,
a vendégek jól érzik magukat a hangulatosan
kialakított helyiségekben. További információ:
Nagyné Koch Noémi 06 30 577 93 39.

A Nespresso CoffeeLuxury nemzetközi
designverseny döntős modelljei idén
október 20. és 31. között Budapesten
is láthatók, a Művészetek Palotájában.
Milánó, Zürich és Párizs után mi is
büszkélkedhetünk a magyar fiatalok,
Milléte Balázs és Telekes Tamás „Enjoy
it while flying” elnevezésű, repülőgépen
használható luxuskávéfőző-terveikkel.
www.nespresso.com

Egy nemzetközi designer-bemutatkozásnak adott teret a PerlaPress gondozásában készült NagyDesignKönyv. Olyan neves
formatervezők és munkáik láthatók a könyvben, mint a francia
Philippe Starck, az egyiptomi Karim Rashid, az olasz Massimo
losa Ghini vagy a japán Toshiyuki Kita. A hazai tervezők is helyet
kaptak a világhírű design-guruk körében, így Kovács Miklós, az
Audi A8-as tervezője, Kukorelli Péter és a Kolbászból kerítést
tervező stúdió is, amely a 4-es metró arculati tervein dolgozik.
www.inspiral.hu
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Modern stílusok

A high-tech

high- tech
Modern lakberendezési stílusok

SZÖVEG: Szabóné Kiss Vilma FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A legénylakások közkedvelt stílusa: fém és üveg minden mennyiségben.
De nem a mennyiség uralma: a legnemesebb anyagból és a legjobb
minőségben készülhet csak el. Mindenből a legegyszerűbb forma. A
szigorúság mintaképe. Ez a high-tech.
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Modern stílusok

high-tech

A high-tech, más stílusoktól eltérően, nem forma- és mintaalkotásával vált önálló stílussá, sokkal inkább anyaghasználatával,
szerkezeti megoldásával lett az. A kifejezés hallatán felhőkarcolók, üvegpaloták, acélszerkezetek juthatnak eszünkbe; hatalmas
belső terek, üveg, márvány és fémes csillogás; minden gombnyomásra működik. Ez a fajta futurisztikus hangulat fémjelzi
őt. Szó szerint.
A tárgyak funkcionálisak, semmi felesleges díszítés vagy múltidéző tárgy. Elegáns egyszerűség és visszafogottság – igazi hightech higiénia. Leginkább irodákban, bankokban, középületekben lelhetők fel. Ugyanakkor a digitalizmus, az elektronika,
vagy a technika nemcsak a középületekben van jelen, a modern lakás hozzátartozói is. Gondoljunk csak a nappali távirányítós
masináira vagy a konyhák csodagépeire: minél fémesebbek, annál korszerűbbek.
A high-tech stílus alapvető jellegzetessége az anyaga. Szigorúan fémet, acélt, krómot, üveget, tükröt, bőrt, műanyagot és
esetleg betont használ. A fal általában festett fehér, de előfordul a csupasz tégla látványa is. A padló gyakran fényes vagy
csiszolt beton. A kanapék, fotelek alacsonyak, de a lábaik karcsúak és magasak, melyeknek anyaga szintén a fém. Jellemző
színei a szürke, a fekete, a lila és a kék, valamint a rozsdabarna és a fehér.
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high-tech
Sokak szemében sivárnak, egyhangúnak, lehangolónak tűnnek a high-tech stílusban berendezett lakások, ezért újabban
igyekeznek lágyítani keménységén, merevségén a természetes anyagok használatával. Így jönnek létre azok a terek, amelyek
más stílus elemeivel alkotnak egy egészet. A merészebbek erős ellenpontként barokk vagy szecessziós darabokat is elhelyeznek
egy-egy high-tech környezetben. A hatás meghökkentő. Egyébként elsősorban építészeti stílus volt. Acélt és fémet használtak
leginkább, és a funkcionalitásra szorítkoztak. Ebben a stílusban készült a párizsi Pompidou-palota is.
A high-tech egy életérzés, ahol a pénz hatalommá lesz, s rövid idő alatt képes futurisztikus látványt teremteni – a semmiből
is. Egy világ, ahol gépek gondolkodnak és cselekednek helyettünk. Egy világ, ahol mi már csak jelentéktelen porszemnek
érezzük magunkat. Egy világ, melyet az információ, a tudomány és a pénz tart hatalmon. És a csúcson.
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Design szoba

Játékosság, letisztultság, dinamizmus

ULTRAMODERN
Ki tudna ellenállni a Ferlea új design-kollekciójának?
Játékosság, letisztultság, dinamizmus jellemzi gazdag formavilágukat. Nemcsak
esztétikus küllemükkel keltik fel az emberek figyelmét, hanem kényelmükkel
is osztatlan sikert aratnak. Amikor Milvo Benini 1959-ben elindította a
klasszikus stílusú, kárpitozott bútorok és kiegészítők gyártását, senki sem
gondolta volna, hogy nevét egyszer majd az extravagáns és ultramodern
termékek fogják fémjelezni.
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Design szoba

Játékosság, letisztultság, dinamizmus

A termékek megvásárolhatóak a
La Casa Design Olasz bútorok
üzlrtében.
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Mozgalmas színterünk

AVAGY bevezetés a tökéletes konyha rejtelmeibe – II. rész

Mozgalmas
színterünk
avagy bevezetés a tökéletes
konyha rejtelmeibe – II. rész
SZÖVEG: Gergely Szilvia FOTÓ: POLGÁRI SÁNDOR és JUHOS NORBERT

A citromfacsarótól a fakanálig, a tányéroktól a teamécseseken át a sörbontókig a konyha sok
dolognak ad otthont. A tárolással kapcsolatos problémák leginkább a szervezetlenségből adódnak,
semmint a rendelkezésre álló hely kis méretéből. Az, hogy mit teszünk „közszemlére”, nemcsak
konyhánk képét határozza meg, hanem a használhatóságát is.
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A képlet egyszerűnek tűnik: vannak alsó, felső és magas elemeink. De mit is kezdjünk velünk. Először is, tudnunk kellene,
milyen méretekkel gazdálkodhatunk. Az alsó elem magassága 85–90 cm, de végső méretét a konyhában legtöbbször
tüsténkedő személy testmagasságától tegyük függővé. Manapság egyre gyakrabban alkalmazzuk azt az elméletet is, miszerint
a főzőfelületet a munkapulttól 10 cm-rel lejjebb süllyesztve ajánlatos elhelyezni, mert így férhetünk a legoptimálisabban
hozzá; míg a vizes egység 10 cm-rel a pult fölött magasodik, tehát nem kell kényelmetlenül belehajolnunk a mosogatóba.
Emlékszem, nagymamám hányszor panaszkodott hátfájásra mosogatás közben. Most már tudom, mi volt az oka. Persze,
kis konyhánál ez a megoldás nem praktikus, mert túlságosan felszabdalná a munkafelületet. Elemeink szélessége a 15 cm-es
palacktartó kamravasalattól (ami leginkább fióksor) egészen 90 cm-ig változhat. Alsó szekrényünk pultmélysége általában
60 cm, ez a mélység szükséges a főzőlap és a mosogatótálca számára, de a mosogatógép is csak ilyen mélységű pult alá
építhető be. Itt kapnak helyet a fiókok, a polcos szekrények, a kihúzható kamrarácsok, a szemetes és a sütő – mint ahogyan
a mosogatógép –, de akár a hűtőnk és a mosógépünk is, hiszen ezeknek léteznek már kifejezetten a pult alá tervezett
változataik. Felső elemeink szintén sokféleképpen variálhatók. Az alsó és felső elemsor között kb. 50 cm távolságot kell
hagynunk. A felső szekrény mélysége 30–35 cm. Magassága általában 30–92 cm között változhat.
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AVAGY bevezetés a tökéletes konyha rejtelmeibe – II. rész

A rendelkezésünkre álló hely és a bútor stílusa is meghatározza a megálmodott konyhánk méretét. A modern konyhákban jól
mutatnak az alacsonyabb felső részek, melyeket megduplázva megőrizhetjük a modern jelleget, növelve a pakolófelületünket
is. Ilyenkor leginkább a felfelé nyíló megoldást alkalmazzuk. A monoton szabályosságot és a kis felületeket a színek
váltakozásával, a széles bútorlap-kerettel, illetve alumíniumkeretes üvegajtóval törhetjük meg. Hosszát tekintve itt is
széles spektrumon mozoghatunk: a 15 cm-es nyitott elemtől kezdve – mely egyébként jól használható szakácskönyveink
tárolására – a 90 cm-es keretekig is terjedhet a skála. A klasszikusabb konyhákban jól mutat a magasabb (80–90 cm)
felső elem. A méretes ajtók nyomasztó hatását megtörhetjük akár egyedileg készített (ólombetétes) üveggel, polckorláttal,
fűszerfiókokkal, tányértartó polcokkal és természetesen a klasszikus bútor ékével: a koronával és a fényléccel. A korona
leginkább díszítő elemként szolgál, míg a fényléc nem csak esztétikus, de funkcionálisan is hasznos: a pultvilágítástól védi
a szemünket. A magas elemek rendkívül praktikusak, ha elegendő helyünk van a kialakításukra. Beépíthető készülékeket
és kamravasalatokat is elhelyezhetünk, elrejthetünk benne. Egyre több férfitól hallom, hogy kedvencük lett a konyhában
a szemmagasságban elhelyezett sütő és mikro, melynek használata rendkívül kényelmes. Spájzoló-típusú családoknak
kifejezetten javasolt a kamraszekrény, melynek akár teljes magasságában fél spájznyi alapanyagot is eltárolhatunk, sőt
„észrevétlenül” bútorunkba sorolhatjuk. A speciálisan erre a célra gyártott, beépíthető hűtőnket is elrejthetjük, így alkotva
egységet a bútor többi részével.

Ha konyhánk szűkös, nem célszerű magas elemekkel felszerelni, hiszen csökken az egyébként sem sok munkafelület. Ilyenkor
érdemes a sütőnket is a pult alatt elhelyezni, hogy a 60 cm munkafelületünk megmaradjon. Sőt, pult alá rejtett hűtőnkkel
is újabb felületet nyerhetünk. Mikrohullámú sütőnket is eltüntethetjük a pultról, ha a felső szekrényben alakítunk ki neki
helyet. Bármekkora is konyhánk alapterülete, minden esetben célszerű betartani néhány alapvető szabályt. Akár oly tágas,
hogy elférne benne húsz szakács (plusz a konyhafőnök), akár oly kicsiny, hogy állva esszük benne a hamburgert, a főzőlap
és a mosogató ne kerüljön közvetlenül egymás mellé. Minimum 40–60 cm távolságot tartsunk meg e két elem között.
A főzőlapot ne helyezzük fal mellé: minimum 20 cm-t hagyjunk el – így akár egy nagyobb edényt is felhelyezhetünk a
főzőfelületre, és a fal sem lesz zsírfoltos. Párhuzamos konyháknál a két bútorsor között 100–120 cm helyet hagyjunk,
hogy kényelmesen tudjunk főzni vagy sütni, netalántán fiókjainkat használni. Páraelszívónk főzőlaptól mért távolsága,
elektromos főzőlap esetében 65 cm, gáz főzőlap esetében 75 cm. Mosogatógépünket érdemes a mosogatótálcához közel
elhelyezni, hiszen így csak egy vízkiállást kell kialakítanunk. Érdemes a szemetest a mosogató alá helyezni, itt keletkezik a
legtöbb hulladék. Ha van rá lehetőségünk, alkalmazzunk szelektív hulladékgyűjtőt, mely elfér a vizesblokk alatt. A sütőt ne
fordítsuk a sarokba; mutatós, viszont legalább egy egész alsó elemnyi helyet elveszítünk ezzel a megoldással. Mindannyian
tapasztaltuk már: a szükség nagy úr, épp ezért sokszor megalkuszunk, vagy felrúgjuk a szabályokat, de saját kényelmünk
érdekében talán mégis érdemes betartani néhányat ezek közül.
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ÁLOM
LUXUSKIVITELBEN

Mi szükséges az éjszakai pihenéshez? Intimitás? Nyugalom? Lassan banálissá,
klisévé válnak életünk legfontosabb ismérvei. A hálószoba lehet az a helyiség
otthonunkban, ahol meditálhatunk és felfrissülhetünk – ha valóban a
kényelmünket szolgálja. A megfelelő ágy és színek segítségével harmóniát
teremthetünk. Számos felmérés bizonyítja annak esélyét, hogy a nem
kielégítő alvás és éjszakai nyugtalanság fáradtsághoz, eredményességünk
romlásához, életritmusunk felborulásához vezethet.
A hálószoba titkai a Visionnaire nagyvilági
hálózatából, avagy ki mint veti ágyát –
más országokban…
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Álom – luxuskivitelben

O sole mio! Amikor az olasz design ránk ragyog, ennél inspirálóbbat nem is kívánhatnánk magunknak. Mekkora értéket
képviselhetnek az egyszerű, fehérre meszelt falak egy olyan térben, ahol minden tárgy külön-külön is pazar látvány! A
fényes felületű, glamour-mintázatú komód, a fekete-fehér színeket ellensúlyozó apró lila párnák (melyeket nem lehet nem
észrevenni), a hivalkodó, ám tapintásra késztető anyagok, mind-mind borzolják a kedélyeket.
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Álom – luxuskivitelben

Litvánia. Egyszerre fényűző és puritán. Lakosztály a javából: kristályok, különleges design szerint készült falikarok, krémes
anyagok. Tündököl a glamour pompájában. Íme az excentrizmus: a vörös szófa, mely vonzza a tekintetet, de mégis a
megalkotott harmónia körén kívül esik – s persze paradoxon is egyben, hiszen nélküle megállna az idő ebben a térben.
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Álom – luxuskivitelben

Az olimpia megnyitóján is osztatlan sikert arattak az elképesztő összhanggal és páratlan koprodukciójukkal. A pekingiek
verhetetlenek a harmónia megteremtésében és az egyensúly megtartásában. Pont olyan mértékben alkalmazzák itt a
kontrasztot, amennyire szükséges. Teszik ezt a színek párosításában és a finoman megmunkált anyagokkal is.

44

Álom – luxuskivitelben

Úgy tűnik, Hongkong nem csak az extravagáns cipőkkel, farmerokkal és tűsarkakkal hódít a világpiacon. Valódi királyként
érezheti magát, aki ebben a hálószobában hajtja álomra a fejét. A mértani pontossággal megtervezett összeállítás színárnyalatai
és kifinomult anyagai csábítóan hatnak érzékszerveinkre.
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Evolúció

Kamaszkor
avagy az identitásválság kora

SZÖVEG: Emri Miklósné Márti LAKBERENDEZÕ: NAGYNÉ KOCH NOÉMI FOTÓ: JUHOS NORBERT

Kamaszkor. Érzékenység, útkeresés… Talán életünk egyik legizgalmasabb időszaka. Erik Erikson
az identitásválság korának nevezi. Csupa tanulás a felnőtté válás határán. Hogyan vészelhetjük
át a megpróbáltatásokat? És miért fontos, hogy egy lakberendező mindezzel tisztában legyen?

Kamaszkor

De melyek az alapvető kérdések? Az első, talán legfontosabb kérdéscsoport: Kiben bízhatok? Kit szerethetek? Kinek
hihetek? Miben hihetek? Mit remélhetek? Miben reménykedhetek? Ezek életünk legkorábbi szakaszához köthetők, a korai
szeretetkapcsolatokból leszűrődő lényeghez: szerethető vagyok, hisznek bennem, érdemes élni, az ősbizalom elve működik.
Akinek megadatott az érzelmi biztonság átélése, talán kevésbé hevesen reagál a fenti kérdésekre kamaszkorban, de ezek
„felülvizsgálata” nála sem marad el. Emiatt van az, hogy bántó éle van kritikájának, melyekkel szüleit és az eddig elfogadott
felnőtteket illeti, mintegy próbára téve szeretetüket, türelmüket, néha a felnőtt számára teljesen érthetetlen módon, hiszen
idáig minden rendben volt közöttük. Miért távolodik el az addig szeretetét kimutatni képes és akaró gyerek? Mert el kell
távolodnia ahhoz, hogy újra visszajöhessen. Úgy érzi, hogy a kortársai közelebb vannak hozzá, jobban megértik őt, és ez így
van jól. Felértékelődik a barát, a barátnő, a haverok szerepe, és egyre több időt szeretne velük tölteni, főleg házon kívül. De
ha nyitottak vagyunk rá, a mi lakásunk is teret adhat a baráti-barátnői találkozásoknak, mert így ismerhetjük meg azokat,
akik a gyermekünk számára ebben a korban nagyon fontosak. A valahova tartozás szükséglete igen erős, ezért szívesen
csatlakoznak kamaszaink szubkultúrás csoportokhoz, zenei együttesekhez vagy azok rajongóihoz, szurkolótáborokhoz,
sportegyesületekhez, vallási közösségekhez, akár szektákhoz is. Az odatartozást öltözetükkel, viselkedésükkel is kifejezik.
Mindennek jelentősége lehet, ami a feloldódásról és az eggyé válásról szól, ezért ez a korosztály a legveszélyeztetettebb
a drogok szempontjából is. Szülőként nehéz átvészelni ezt az időszakot, de tudnunk kell kifejezni szeretetünket és
aggódásunkat akkor is, ha gyermekünk viselkedésével nem értünk egyet, és ennek határozottan hangot is adunk. Az első
szerelmek, „együtt járások” kora ez, amikor a másik tükörként szolgál az önismerethez. Érzelmi hullámzások, örömök és
csalódások átélése során érik a személyiség, keresve önmagát. Amennyire fontos a másokkal való közösség érzése, legalább
olyan fontos a zavartalan egyedüllét is. Ezért a kamasz ajtaján gyakran figyelmeztet tábla: „Magánterület, engedély nélkül
belépni tilos!”
A másik kérdés, amire választ kell kapnia a serdülőkorban lévő fiatalnak: Mit akarhatok? Kétéves korunk táján ez a kérdés
már felmerült, s a rá adott válasz szerint: „az vagyok, amit szabadon akarhatok”. Kamaszkorban ez a kérdés újraértékelődik,
módot és lehetőséget keresve új határok kijelölésére, kiszélesítésére. Ez lelki szükséglet, ami a hétköznapi életben
szófogadatlanságban, dacban, „csakazértis”-ben, vagy „csakazértsem”-ben jelenhet meg, néha (vagy gyakran) szemtelen
stílusba csomagolva. Ennek a harcnak gyakran nem is tartalma, hanem a formája háborítja fel a szülőket és a felnőtteket,
akiknek szintén van mit tanulniuk: kompromisszumkészséget azokon a területeken, ahol lehet, és határozottságot ott,
ahol nem lehet. A kamasz omnipotencia érzése (mindent megcsinálhatok) addig tombol, amíg nincs határ. Ő az, aki ezt a
legnehezebben tudja meghúzni, ebben kell számára a segítség, hogy később saját maga is képes legyen rá. Keresi a szabadságot,
de összekeveri a szabadossággal. Érettségének jele, ha le tud mondani dolgokról, ha felismer szükségszerűségeket, és nem
kényszernek érzi azokat. Akarati életében ugyanolyan heves hullámzásokat tapasztalhatunk, mint érzelmei terén. A térben,
ahol él, ez tükröződik: hol nagyon pedáns, hol rendkívül rendetlen. A serdülő belső kuszaságát, de passzív ellenállását is
kifejezheti a rendetlenség. Lehet a szülő-gyerek játszma része: beleszólnak vagy nem, tiszteletben tartják vagy nem? Itt
megint csak a határokat feszegetjük. A lakás közös területein megkövetelhetjük a mi igényünknek megfelelő rendet, cserébe
tiszteletben tarthatjuk az ő rendetlenségét a saját szobájában.

A

kamaszkor kezdetét és végét nem tudjuk pontosan meghatározni, mert mindenkinél más és más, egyéni fejlettségének
megfelelően. Általában 11–12 éves kor körül kezdődik, nagy mértékű testi – s nem kevésbé lelki – változásokon
keresztül átesve. A nemi éréssel járó testi változások a lányoknál gyakran nagyon korán bekövetkeznek, a velük járó
felelősséget a kislányok éretlen koruknál fogva nem értik. A fiúknál kicsit később, de hasonló gyorsasággal zajlik le a férfivá
válás folyamata. A testi és a lelki érés nincs egymással szinkronban. Régi korokban a férfivá és nővé avatás rítusai sokat
segítettek a felnőtt identitás megtalálásában, de ma már sajnos ezeknek csak a foszlányaival találkozhatunk. A „titkos”
dolgok annyira nyíltak és könnyen elérhetők mindenki számára (sajtó, média, internet, pornó), hogy azok a gyerekek is
találkozhatnak velük, akik még nincsenek felkészülve erre. Hódít a szex – szerelem nélkül. Minden felgyorsult, minden
hamarabb érkezik, és elvész a misztérium, amelyre pedig nagy szükség lenne. Főleg ebben a korban, amikor rendkívül
fontos, az egész életre kiható kérdésekre keresik a kamaszaink a válaszokat.
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A harmadik fontos kérdéskör, ami a kamaszt foglalkoztatja: Mivé válhatok? Minek tudom elképzelni magamat? A jövő
szempontjából fontosak a lehetséges válaszok, hiszen a felnőtt kor előkészítésében nélkülözhetetlenek. A fantázia és a
képzelet szabadon szárnyalhat, mert a kérdés nem annyira a konkrét, hűvös igazságra vonatkozik. Azt érezzük, hogy a
kamasz elrugaszkodik a valóságtól, többet képzel, mint a realitás, „álmodozik”. Túl kell jutnia ezen, hogy megtalálja a valós
lehetőségeket. Példaképeket, ideálokat keres, akikkel azonosulni tud. (Ezért veszélyes a média sok üres sztárja…) Az élet sok
területén kipróbálja magát: sportban, zenében, táncban, különféle hobby-tevékenységben. Úgy tűnik, nincs kitartása, mert
váltogatja ezeket, pedig csak keresi a valódi örömöt nyújtó elfoglaltságokat. Kreatív, szereti egyediségét kifejezni. Szülőként
adjunk teret és lehetőséget az önkifejezésre, beszélgessünk sokat gyermekünkkel az elképzeléseiről!
A negyedik kérdéscsoport: Mit tudok teljesíteni? Mire vagyok képes? Míg az előző kérdésekben a vágyakról volt szó, itt a
valós lehetőségek kerülnek górcső alá. Ha a kettő között túl nagy a szakadék, önértékelési válság alakulhat ki. A kisebbségi
érzés generálhat kompenzációképpen nagynak tűnő vágyakat, és belső erőt is adhat azok eléréséhez. Ezért történhet meg az,
hogy sok ember mások által el nem képzelt eredményeket érhet el. A teljesítőképesség megítélése az élet minden területére
vonatkozik: tanulásra, munkára, szerelemre egyaránt.
A kamasz képességeinek reális felmérésében sokat segíthet az iskola, az odafigyelő tanár és a szülő egyaránt. Sokszor hiányzik
a tapintat a valósággal való szembesítésben, ami a kamaszból dacot, bezárkózást válthat ki. Ha a szülő a gyermekén keresztül
akarja megélni saját be nem teljesült elképzeléseit, gyakran torz és elvárásokkal teli képet ad a gyereknek, biztatva őt a
megvalósításra, és kegyetlenül kritizálva, ha ez nem sikerül. Sokszor későn derül ki, hogy egy-egy boldogtalannak tűnő
pályaválasztás hátterében ilyen okok állnak. A kamasz rendkívül érzékeny és sérülékeny lélek, szülőként vigyázzunk rá, és
ezt úgy tudjuk megtenni, ha saját magunkat is jobban megismerjük általa, egyre tudatosabbá válva.
Láthatjuk, nem könnyű időszakot él meg a gyermekünk,
míg megtalálja saját identitását azon az úton, ahol a fenti
kérdések az útjelző táblák. S mikorra történik ez meg?
Mindenkinél más időpontban, sőt olyan örök gyermeki
lélek is van, akinél soha. Honnan tudhatjuk, hogy valaki
végigjárta ezt az utat és felnőtté vált? Onnan, hogy tud
szeretni és tud dolgozni, ahogy Freud meghatározta az
egészséges felnőttlét két jellemzőjét. Miért fontos, hogy
egy lakberendező mindezzel tisztában legyen? Azért, mert
így tudja tiszteletben tartani azokat a lelki szükségleteket,
amiket neki a tér berendezésekor figyelembe kell vennie.
Rendkívül fontos az igényfelmérés, aminél a következő
szempontokat tartsuk szem előtt:
• A saját tér, egyedi igények figyelembe vétele.
• Lehetőség az elvonulásra és a társas létre.
• Fő tevékenység a tanulás, ennek kiszolgálása.
• Rend-rendetlenség problematikája: praktikus 		
tárolás biztosítása.
• Kreatív tevékenységek iránti igények
kiszolgálása.
• Ötletek felkínálása és közös tervezés a 			
kamasszal.
• A szülővel történő közös megbeszélés.
A megvalósítás konkrét ötleteit a következő cikkben
Dávid Ildikó lakberendezőtől olvashatják.
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Iskola alkalmazásának alapjai
SZÖVEG: Dávid Ildikó FOTÓ: NAPOCS PICTURES

Eszközünk a fokra beosztott iránytű és a lopán. Ez utóbbi a feng shui iránytű, mely a kínaiaknál
használt formában minden információt tartalmaz, amit az adott házról tudni érdemes. Otthonunk
életterületeinek meghatározásához mi ennek az egyszerűbb változatát alkalmazzuk, sok-sok
számítással élve.

Ahhoz, hogy a ház vagy lakás alaprajzára rá tudjuk fektetni a báguát, meg kell határozni az épület középpontját. Egy
szabályos téglalap vagy négyzet formájú alap esetén ez egyszerű. Manapság viszont egyre kuszább formájú épületeket
terveznek, melyek megnehezítik a chi mozgását, és néha lehetetlenné teszik az épület feng shui elemzését is. Egy olyan
háznál, amely nagyon szabálytalan, sok a ki-be mozgó épületrész, vagyis hiány vagy többlet van, a bejárati ajtó nincs síkban
az oldalfalakkal, hanem ferdén van az épületre fordítva, ez esetben az Iránytű Iskola nem alkalmazható. Ha az adottságok
mellé még az is társul, hogy a ház közepén, a bejárattal szemben helyezkedik el a lépcső, akkor célszerű elköltözni, mert
az itt mozgó negatív energiákat nem tudjuk kivédeni a feng shui eszközeivel sem, s hosszú távon betegségek, anyagi
veszteségek és tragédiák léphetnek fel.
Ha választhatunk, akkor minél szabályosabb négyzet – esetleg kör vagy téglalap – alakú lakásban éljünk. Igaz, Kínában
azt mondják, hogy a „lakás választ minket”, nem véletlenül történik, ha beköltözünk egy, az életünkbe nehézséget hozó
házba. Valószínű, hogy át kell élnünk ezeket a gondokat, hogy erősödjünk, fejlődhessünk és tovább léphessünk. A nem
szabályos alaprajzoknál a középpont meghatározásához meg kell állapítani a hiány és többlet területeket, úgy hogy az
alaprajzot szabályos négyzet vagy téglalap alakúra igazítjuk. Ennek a legfontosabb szabálya, hogy a báguát mindig a
bejárati ajtó vonalához viszonyítva fektetjük fel.
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Ha a bejárat egy kiugró rész a ház előtt, akkor mellette
hiány alakul ki. Ha viszont beljebb helyezkedik
el, akkor az ajtó mögé eső terület többletként fog
jelentkezni. Ha nem egyértelmű, túl bonyolult az
épület formája, akkor kérjük tanácsadó segítségét,
mert ilyen esetben több dolgot is mérlegelni kell a
bágua felfektetéséhez.
Ha megvan a középpontunk, a bejárati ajtó fokra
pontos irányát (a pontos északi irány is megfelel)
becsúsztathatjuk a középpontba, és ehhez igazítva
a báguát, a nyolc irány cikkelyét rajzoljuk fel
az alaprajzra, amely megadja a lakáson belüli
életterületeket. (Kerttervezésnél ugyanígy járjunk el,
csak ebben az esetben a kertkapu iránya a kiindulási
pont.) Így a lakás északi irányán lesz a karrierrel,
délnyugaton a szerelemmel kapcsolatos területünk
stb. Tehát az életterületek mindig az égtájakhoz
kapcsolódnak, és nem helytálló az a módszer, amelyik
a karrier területét minden lakásban a bejárati oldal
közepére helyezi.
Mielőtt erősíteni kezdenénk az adott életterületeket,
van néhány teendőnk, hogy az energetikai alapok
rendben legyenek. A legfontosabb, hogy ha hiány
vagy többlet területünk van, akkor először ezek
orvoslása történjen meg, hiszen míg az energia nincs
harmonizálva, addig nem szabad sehol erősítést
alkalmazni, mert a negatív hatásokat fokozhatjuk
fel. (Hogy ez mi módon történik, azt az életterületek
részletezésénél külön-külön ki fogom emelni, mert
területenként eltérő.)

A következő feladat a sha energia kivédése. Ilyen negatív energia keletkezik a hosszú folyosókon, valamint az éles sarkok
által. De ezt nem csak a lakáson belül kell orvosolni, hanem a házon kívül is. Ezután a vizes helyiségek tájolását kell
megvizsgálni az életterületek alapján. Ha fontos életterületre esnek, akkor az ajtajukra kívülről köldök magasságban egy
nyolcszögű tükröt kell felragasztani. Ugyanúgy kell eljárni, ha a vizesblokk ajtaja a bejárati ajtón belépve látszódik. Érdemes
a lakásban egy nagyobb selejtezést, takarítást végezni, hogy a chit felfrissítsük. Ha mindezzel megvagyunk, jöhet a feng shui
jobban ismert, izgalmasabb része: az életterületekhez megfelelő tárgyak, színek, szimbólumok alkalmazása. Hogy melyik
égtáj milyen területen segíti életünket, és ezt mivel tudjuk erősíteni, azt a következő alkalommal bontjuk ki.
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IDdesign: stílust alkotnak
Skandináv modernizmus – globális trendekkel

A dán stílus boldogságot, elégedettséget és időtlen, egyedi modernizmust közvetít. Ennek megfelelő
közvetítésére vállalkozott Magyarországon is az IDdesign fiatal csapata, szakértelmük kreativitással
és lendülettel párosul. A dán design kulcsszavai: stílus, organikus funkcionalizmus, magas minőség,
emberközpontúság, értékteremtés. A dán IDdesign végre megérkezett Budapestre.
Mi jut eszünkbe nekünk, magyaroknak Dániáról?

A legfrissebb kutatások szerint Európában a dán a legboldogabb nép. A dán életstílus
jellemzői a tisztaság, a kényelem, a határtalan kreativitás és az egyszerűségre való
törekvés mellett a legmodernebb technikák alkalmazása. Életfilozófiájuk a méltán
híres dán designban is felfedezhető, amely minden ízében kivételes és elsőrangú.

Trendeket teremtenek, és stílust alkotnak.

A dán stílus boldogságot, elégedettséget és időtlen, egyedi modernizmust közvetít.
Ennek megfelelő közvetítésére vállalkozott Magyarországon is az IDdesign fiatal
csapata, szakértelmük kreativitással és lendülettel párosul. A skandináv design
letisztult, egyértelmű, természet közeli, sok világos színt, faanyagokat használó
világából a dánok egy kicsit kilógnak. A dán design humanista felfogású, emberés funkcióközpontú. Más skandináv népektől eltérően bátran kísérleteznek,
használják a színeket, grafikai elemeket, és merészebb kompozíciókat alkotnak.
A dán design kulcsszavai: stílus, organikus funkcionalizmus, magas minőség,
emberközpontúság, értékteremtés.

Milyen termékekkel találkozhatunk az IDdesign üzletben?

Az IDdesign széles termékskálája a modern lakberendezés minden kellékét kínálja,
a bútoroktól és szőnyegektől kezdve, a lámpákon át, az összes kiegészítőig. Kiemelt
terek az üzletben: Nappali, Étkező, Hálószoba, Kültéri bútorok, Gyerekszoba,
Tinédzser, Otthoni iroda, Kiegészítők, Szőnyegek, Galéria, Világítás.

Milyen stílusjegyek jellemzik az új trendeket?

Az URBAN újító, progresszív stílus, egyszerű, határozott, modern formák,
kontrasztos színek és anyagok jellemzik. Igazi nagyvárosi stílus, amely kényelmes,
ugyanakkor merész, vagány, friss, fiatalosan elegáns otthont teremt. Az
UPNORDIC-ban a természet inspirálta a markáns skandináv hagyományokat
hordozó stílus tervezőit. Világos színek, lágy vonalak, egyszerű, természetes formák
és anyagok, tiszta harmónia jellemzi. A GLOBAL-t, az IDdesign legszínesebb
stílusát a színekkel és textilekkel való kísérletezés jellemzi. A DELUXE bútoraiban
a magas minőség maximális kényelemmel és eleganciával párosul. A határozott
vonalvezetésű bútorokat sötét, elegáns színekkel és a legfinomabb anyagokkal
kombinálták. A fényes, arany, ezüst kiegészítők kihangsúlyozzák az enteriőrök
csillogó eleganciáját, extravagáns, különleges stílust kölcsönözve azoknak.

Keressen bennünket a törökbálinti MAX City II. emeletén
e-mail: press@iddesign.hu | tel.: 06 23 444 707
IDdesign információs pontok:

Vivax Bútorház – Debrecen, Hunyadi u. 8. | tel.: 52 524 540
Vivax Bútorház – Miskolc, Széchenyi út 7. Pátria Üzletház | tel.: 46 413 920
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ATTEx ExKLuZíV
4026 Debrecen, Darabos u. 4.
4025 Debrecen, Széchenyi út 30
Tel.: 52 535 999
www.attex.hu
CHRIS’ DEKOR
4030 Debrecen, mikepércsi út 7/D.
Tel.: 06 52 474 616
06 30 66 77 654
FALCO DEPO UDVAR
Debrecen, Zúzmara u. 19.
Tel.: 06 52 416 019
GIVE INFORM BT.
Tel.: 06 52 431 146
06 52 448 854
HUNGAROPINE STUDO
4032 Debrecen, Vezér 8. 4/11.
Tel.: 06 70 51 222 41
e-mail: grafika@orientaldesign.hu
IDdesign
MAXCity Lakberendezési bevásárlóközpont
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A
Tel.: 06 23 444 707
www.iddesign.hu
LA CASA MODERN BÚTOROK
4024 Debrecen, piac u. 32.
(puskás Fotó udvarában)
Tel.: 06 52 315 888
MAX RÁDIÓ
Debrecen, Fm106
Tel.: 06 52 555 655
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MOBILION BÚTOR ÉS LAKÁSTEXTIL
4025 Debrecen, Révész tér 2.
Tel.: 06 52 414 221
06 30 349 1875
Mofém Zrt.
Teka Fürdõszoba Divízió
9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.
www.mofem.hu
Bemutatóterem és mintabolt:
1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u.53.
Tel: 1 311 5801
Nyitvatartás: H-P: 9-17
PIEN HANGSZERÜZLET
4026 Debrecen, Bethlen u. 45.
Tel.: 06 70 333 66 11
e-mail: juhosnorbi@freemail.hu
VOON INTERIOR STUDIO
Tel.: 06 70 612 6224
e-mail: foszerkeszto@orientaldesign.hu
SZABÓ IMRE BÚTORASZTALOS
butor.szaboimi@gmail.com
Tel.: 06 20 468 53 24
VTrade Kiállítások Kft.
4001 Debrecen, pf.237.
Tel.: 06 52 436 012
www.hajdu-ep.hu

