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KiteKintô | I Saloni dizájnkiállítás

A milánói i SAloni dizájnkiállítáS mAgA A cSodA. lAikuSnAk kAlAnd, 
SzAkembernek kötelezô, gyártónAk megmérettetéS, dizájnernek preSz-
tízS. Három HAzAi lAkberendezõ HelySzíni jelentéSe következik.

Á – Ámulat

Irdatlan méretû pavilonok, végeláthatatlan 
passzázssor, szüntelenül áramló embertö-
meg, hihetetlenül megkoreografált kiállí-
tási standok, csak álmainkban létezô 
minôség, befogadhatatlan információ-
mennyiség, csillogás, ragyogás, dizájn. 
Ez a világ legrangosabb bútor- és 
dizájnkiállítása, a Salone del Mobile.

CS – CSillÁr

Az ámulat tárgyai a hatalmas kris-
tálycsillárok és egyéb anyaghasznála-
tú, formavilágú világítótestek. A kiállí-

tás és egyben a csillárok fényét emelte, hogy 
a Swarovski cég tíz vezetô tervezôt, köztük 
Zaha Hadidot kérte fel természeti tájak ihlet-
te kristálycsodák megalkotására.
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D – DeSign 

az egyedi dizájnbútorok komplett ente-
riôrök részeként mutatták meg magukat. 
a kiállított darabok közt feltûnôen sok 
volt az ülôalkalmatosság, az üvegszálas 
futurisztikus székektôl kezdve a plüss 
fotelekig a legváltozatosabb anyagok 
és formák érvényesültek.

e – euroCuCina

a nemzetközi Konyhabútor Kiállítás 135 
résztvevôje közül alig egy-kettô „meré-
szelt” klasszikus konyhát bemutatni, az 
elsöprô többséget a jól meghatározha-
tó vonalú, státuszszimbólummal bíró, 
ultramodern, szinte egy kaptafára készülõ 
konyhák alkották. 
a hívószavak: ragyogó, fényes laminált 
vagy lakkozott felületek, világos színek, 
üveg és krómacél.

F – FeKete-Fehér

a tavaly milánóban debütált hûvös szín-
párosítás leáldozóban van, a fehér mellôl 
a feketét kiszorítják a pasztell árnyalatok, 
a homokszín különbözô variációi, a finom 
orgonalilák, halvány zöldek. matt vagy 
fényes, csiszolt vagy lakkozott felület, 
a lényeg, hogy hófehér legyen. 

g – giCCS

a klasszikus standokon a pompa és csillo-
gó fényûzés nehezen tudott megmaradni 
ízléses keretek között. az arany középút 
mintha nem létezne, formák és stílusok 
mértéktelen keveredése, dús aranykeretek 
archaizálóan kopottas tükörbelsôi, trón-
székek, hatalmas baldachinok, ragyogás, 
magamutogatás. nekünk kicsit sok(k) volt. 
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i – intelligenS

napjaink intelligens 
dizájnkonyháinak 
tervezôit a könnyû 
kezelhetôség, az ergonó-
mia maximális figyelembe 
vétele és az ideális helyki-
használás vezérli, anélkül, 
hogy a funkcionalitás cseppet is 
háttérbe szorulna. 

J – JÁtéKoSSÁg

a kiállítás talán legötletesebb, legvidámabb stand-
jai a gyerekbútorokat felvonultatók voltak. Üdítôen 
hatottak a színpompás, vidám, kis helyigényû, több-
funkciós bútorok. 

K – KlaSSziKuS

a négy pavilonnyi helyet betöltô klasszikus 
enteriôröket nehezen lehetett összeegyez-
tetni a tradicionálisan elegáns lakásbelsôk-
kel. a túlzott elegancia és csillogás döntôen 
nem az európai átlagember számára tervez-
tetett. 

l – lila

lehetetlen volt nem észreven-
nünk a lila szín uralkodását, 
kortól, nemtôl, stílustól füg-
getlenül. legyen az klasszikus 
vagy modern, gyerekbútor vagy 
dizájnszék, a finom pasztell lila 
árnyalatok kötelezôek voltak. Sôt, 
ha kevesebben is, akadtak, akik 
a tervezôasztal mellett a haragos 
sötétlilára szavaztak. 

E

m – minimÁl

egyenes vonalú 
forma- és világos 
színvilágával máig 
hódít a minimál. 
mindez egyre 
inkább „neoba-
rokkmentesen”, a 
historizáló formák 
helyett a finomabb 
vonalvezetésû tár-
gyak, organikus 
elemek beépítésével 
történik. 
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o – ornamentiKa

a barokkos cirádákat stilizált növé-
nyi ornamentikák váltották fel. 
Fatörzsek, faágak, bambuszrudak 
és levelek keltek életre falfestésként, 
térelválasztóként, vagy akár szövet-
mintákon. 

r – raDiÁtor

Szívet (is) melengetô 
látni a számos szebb-
nél szebb dizájnradi-
átort, amelyek meg-
hökkentô formáikkal, 
színeikkel, felületke-
zeléseikkel otthonunk 
önálló díszítôelemei 
lehetnek, teljes mér-
tékben altatva a gya-
nút, hogy valójában 
fûtôtesteket látunk. S – Satellite

a közel 600 résztvevôt felvonultató, 
nagy presztízsû Satellite a fiatal talen-
tumok és legígéretesebb pályakezdô 
dizájnerek olvasztótégelye, neves 
dizájniskolák és mûvészeti egyetemek 
bemutatkozásának színtere. Kötelezô 
találkozóhelye mindazoknak, akik 
a bútoriparban dolgoznak és a jövô 
trendjeirôl idô elôtt akarnak értesülni.

t – térelvÁlaSztÁS

a térelválasztók zömét 
– az ökoszemlélet 
jegyében – a természet 
sokszínûsége ihlette: 
fatörzsek, vízfüggöny, csavart szalag-
függöny filcbôl. Ámulatba ejtô megol-
dások, kis pénzbôl (is) kivitelezhetô ötletek. 

u – urbÁnuS

a kiállított darabokat stílustól és dizájntól 
függetlenül a modern, felgyorsult, nagyvá-
rosi léthez tervezték, értelmezhetetlenek a 
vidéki élettérben. 

z – zÁrSzó

a kiállítás maga 
a csoda. De egy 
biztos, ha kipi-
henten élvezni 
és a helyszínen 
megemészteni 
is szeretnénk a 

látottakat, akkor a kiállítás 
mind a hat napjára váltsunk 
jegyet. Jövôre mi is ezt tesszük!
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W – www.amiotthonunk.hu
még többre kíváncsi? nézze meg 
honlapunkon az i Saloni dizájnkiál-
lítás képgalériáját. 


