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Construma dizájn

Másolható egyediség

Letölthető 
tervek 
ajándékba
Hazai asztalosipari cégek által kivite
lezett hasznos dizájnbútorokkal és 
azok internetről letölthető gyártmány
rajzaival készülnek a Moholynagy 
Művészeti Egyetem (Mome) hallgatói 
az Otthondesign kiállításra, egészen 
pontosan annak első alkalommal fel
épülő download design standjára. Az 
egyetemen meghirdetett kurzus témája 
az első önálló otthon volt, különösen 
a tárolás.

FogaS
tervező: 
Szabó 
Réka
(kézi rajz)

Máris várakozáson felüli sikert ara-
tott a Download Design projekt, 
amelynek keretében kockázatok 
és mellékhatások nélkül találhat-
nak egymásra tervezők és kivite-
lezők. Mint Halasi Rita Mária, a 
Mome rektori megbízottja, a pro-
jekt ötletgazdája és vezetője kifej-
tette: a kortárs open design megol-
dás szellemében született projekt 
lényege, hogy a tervező 
a tudását, illetve an-
nak eredményét aján-
dékozza a közösség-
nek, így a felhasználó 
olyan dizájnbútorok 
gyártmányrajzához, il-
letve kiviteli terveihez 
jut, amelyek – jelen eset-
ben – magyar asztalos-
ipari körülmények között 
könnyen kivitelezhetők 
és megfizethetők. A vég-
eredmény minden eset-
ben a teljesen egyedi bútor, 
a tervekben csak ajánlat-
ként fogalmazódnak meg 
az anyagok vagy a felületi 
megoldások, a választás a 
felhasználóra van bízva. A tovább-
gondolható tervek mindegyike mű-
ködőképes, és miután többfordulós 
szakmai zsűrin jutott túl, bizton 
állítható, hogy biztonságos, meg-
felel az esztétikai és funkcioná-
lis követelményeknek.

A Mome diákjai körében is nagy 
volt a lelkesedés a pályázat hírére, 

de még annál is nagyobb az asz-
talosipari vállalkozások között: a 
Bútorszövetség felhívására any-
nyi cég jelentkezett, hogy nem is 
mindnek jutott diák. A belsőépí-
tészeti megrendeléseken is dol-
gozó cégek körében akut problé-
ma, hogy nincs saját termékük, 
nem dolgoznak dizájnerekkel. A 

tervezők és a kivitelezők egymásra 
találása új fejlesztéseket indukál-
hat. A tervezői pályázat révén a le-
endő dizájnerek gyártói háttérhez, 
a gyártók pedig friss gondolatokhoz, 
tervekhez, új termékek gyártmány-
terveihez jutnak.

Az első otthon berendezése, 
azon belül is a jellemzően kismé-
retű (elő-)szoba problémája ért-
hetően megmozgatta a diákokat, 
akiknek esettanulmányért álta-
lában nem kellett a szomszédba 
menniük, csak otthon körülnézni-
ük. A praktikus, multifunkcionális 

tárolóbútorok mindegyike olyan lett 
tehát, amelyet a tervező maga is szí-
vesen használna, ráadásul tovább-
alakítható és a költségoptimalizálás 
szempontjainak is megfelel – muta-
tott rá a projekt főbb szempontjaira 
Halasi Rita Mária. Az első bútorok 
a napokban készülnek el. A zsűri 
által továbbjuttatott terveket készí-
tő diákok és a kivitelezők konkrét 
asztalosipari problémákra kerestek 
együttesen választ, hogy bizton-
ságosan megformálhassák a pro-
totípusokat. Az együttműködés a 
diákokat tanulási lehetőshez juttat-
ta, a bútorok majdani tulajdonosai  

pedig különleges ötleteket kap-
tak. Mindezt e Magyarorszá-

gon még soha sehol sem 
volt projekt megvalósí-
tása révén, amelyre pá-
ratlanul rövid, mindösz-
sze két és fél hónapjuk 

volt a résztvevőknek.
A jövő évi Download Design 

projekt témája az első gyermek 
érkezése lesz – máris el lehet kez-
deni készíteni a bútorterveket. Ez 
is nagy kreativitást igénylő feladat, 
mivel a magyar családok költség-
érzékenyek, és jellemzően csak 
akkor költöznek nagyobb lakás-
ba, ha már van gyerek, és kinőt-
ték az előzőt.

Mindegyik, a projekt keretében 
elkészülő bútort jótékony célra 
ajánlják fel a szervezők, tervezők 
és kivitelezők. 

Az ingyenesen letölthető 
gyártmányrajzok és a projekt 
információja az április 15-én 
induló www.downloaddesign.
hu honlapon érhető el. 
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