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Események

Virtuális kalandozás
a porcelán világában
Innovatív módon debütálnak a Herendi Porcelánmanufaktúra 2021. évi
újdonságai. Egy 3D virtuális túrán összesen 15 új dekor-, 120 új porcelánalkotás és 25 nagy méretű bravúrdarab mutatkozik be a nagyvilágnak. Az
újdonságok között szerepel például 14 különleges, nagy méretű falitál,
amelyek a mesterfestők keze munkáját dicsérik, illetve elkészült a Főnix
kollekció is. Jövőbe mutató újdonság a Herendi platinakollekciója, míg Az
állatok a természetben sorozat darabjai különböző védett állatokat ábrázolnak. Egyes termékek 360 fokban elforgathatóak, mások elkészítéséről pedig
érdekes videófilmet nézhetnek meg a látogatók.

Kortárs alkotók, innovatív megoldások
Az egyedi vevői igények kielégítése mellett a Herendi Porcelánmanufaktúra innovatív tevékenységének fontos része a stílusteremtő
termékfejlesztési munka. Erre szolgálnak a manufaktúra által meghirdetett ösztöndíjak, néhány évenkénti szimpóziumok, ezek egyben
jelzésértékű felhívások is a mai kor művészeti társadalma felé, hogy
a közel két évszázados élvonalbeli manufaktúra nyitott a porcelánba
átfordítható új, innovatív gondolatok iránt, és szeretné bevonni napi
művészeti fejlesztési tevékenységébe a külső szellemi kapacitásokat is.
Herend kapuinak időszakos megnyitása a porcelántervező iparművész
szakma életben maradását segíti elő – és ez egyben a magyarországi
porcelániparra is pozitív hatással van. A Herendi Porcelánmúzeumban
megnyílt kortárs kiállításon bemutatjuk az elmúlt két évtizedben nálunk alkotó művészek munkáit.

Új Herendi porcelán üzlet nyílt Almatiban,
Kazahsztán legnagyobb városában
Kazahsztánban, Almatiban, az Intercontinental Hotelben nyílt új, Herendi porcelánt árusító üzlet. A térség országainak lakberendezési és asztali
kultúrájába jól beilleszthető a Herendi porcelán, az ott élő emberek fogékonyak a szépségére és az értékére, nyitottak ezeknek a kézi készítésű
alkotásoknak a befogadására. Az újonnan megnyílt boltban a Herendi
Porcelánmanufaktúra hatalmas termékkínálatából mintegy 1000 darab
található meg, különösen a Viktória-, a Rothschild- és Bécsi rózsa-minták széles választéka, de emellett limitált darabszámú teáskészletek is
kaphatók az üzletben.
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Építészet

RINGAT A VÍZ

Sokan álmodoznak tóparti vagy folyóparti házról, amelynek teraszáról minden
napszakban meg lehet csodálni a lágyan fodrozódó vizet, és ha csobbanni támad kedvük,
akkor is csak pár lépést kell tenniük. Hogy mi lehet különlegesebb ennél? Egy úszóház!

Falusi élet másképp
Az úszóházak, hivatalosabb nevükön felépítményes úszóművek megszólalásig hasonlítanak a hagyományos házakra, csak ezek éppen hatalmas, vízen lévő stégekre épülnek. Lakói éppen olyan kényelemben
töltik benne napjaikat, mintha egy szárazföldi lakóépületben élnének:
az úszóházak teljesen felszereltek, az akár 200-300 négyzetméteres
alapterületen pedig tágas hálószobák, fürdőszobák, konyha és nappali
alakítható ki. A természet lágy ölén ráadásul még a klímáról, a kandallóról, a szaunáról és a jakuzziról sem kell lemondani, ezek is beépíthetők, a kertes házra vágyók igényeit pedig a körbefutó terasz vagy
a zöldtető elégítheti ki. Ma már léteznek olyanok is, amelyek motorizálhatók és külön vontatóeszköz nélkül is képesek a helyváltoztatásra, ám
az úszóházak legnagyobb előnye kétségtelenül az, hogy lakóit mindennap körülveszi a nyugodt környezet, a tiszta, kellemesen vízpárás
levegő és a madarak csiripelése.

Házszám helyett lajstromszám
Ha valaki úszóházat kíván építeni, a szerkezeti és gépészeti kötöttségek miatt hajómérnököt kell megbíznia a tervezéssel. Az épület szilárd
alapozás helyett merevített acél alvázszerkezetre épül, amelynek pedig egy úszó szerkezet szolgál alapul – ez többféle modern anyagból
készülhet. A beton úszótestek például stabil érzetet biztosítanak akkor
is, ha a víz erősen hullámzik vagy jelentős széllökések vannak, de népszerűek a különböző hőkezelt fák is. Az ilyen könnyűszerkezetes házak
akár 50-70 évig is jó szolgálatot tehetnek. Egy úszóház berendezése
a belsőépítészeket is kihívás elé állítja, gondolniuk kell többek között
arra is, hogy a bútorok és a kiegészítők akkor is a helyükön maradjanak,
ha az építmény épp ringatózik. Az elkészült úszómű lajstromszámot és
hajólevelet is kap – hasonlóan a lakóhajókhoz.

Az építészetben nem számítanak új keletűeknek a vízen ringatózó házak: Ázsiában már évszázadokkal ezelőtt komplett úszófalvak jöttek létre.
A kambodzsai Szap-tóra, amely Ázsia legnagyobb édesvizű tava, közel
170 úszófalu épült, míg a vietnámi Halong-öböl halászatból élő úszófalvai az UNESCO Világörökségének listáján is szerepelnek. Az úszóblokkok
között pallóhidakon lehetséges a közlekedés. Magyarország első úszófalujának építése jelenleg is zajlik Abádszalókon. A 17 ingatlan mindegyike
cölöpökön áll majd – ennek lényege, hogy a házak árvízkor fel tudnak
úszni, annak levonulásakor pedig visszaülnek az oszlopokra.

A környezet védelmében
Az úszóházak azoknak is remek lakhatási alternatívát nyújtanak, akik számára a környezettudatosság fontos szempont otthonuk kiválasztásakor.
Ezek a – többnyire fenntartható anyagokból épült – házikók ugyanis
teljesen önellátóak is tudnak lenni: a napelemek elegendő elektromos
árammal látják el az épületet, károsanyag-kibocsátásuk rendkívül alacsony, és némelyiknek még saját vízszűrőrendszere is van.

Városban is vízen
Nemcsak az érintetlen természetben, de Európa több nagyvárosában
is népszerűek az úszóházak – főleg ott, ahol a túlzsúfoltság miatt a vízpartokat is lakhatóvá kellett tenni. Amszterdam városképéhez régóta
hozzátartoznak a vízen lebegő házikók, de a Temze londoni szakaszán
és a Szajna párizsi részén is találkozhatunk velük a 20. század fordulójától. Nem meglepő, hogy Európa legnagyobb úszóházkerülete is
a holland fővárostól 15 percre épült meg: a Waterbuurt közel száz vízen
úszó, modern otthon közössége.

Tudta?
A leghíresebb úszóház minden
bizonnyal az, amelyikben Tom
Hanks karaktere, Sam Baldwin élt
az 1993-as A szerelem hullámhoszszán című romantikus filmben.
A bájos seattle-i ház 2014-ben
több mint kétmillió dollárért kelt el.

–
Flamingópár
05082000VHSP4
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Kultúra
–
Jobbra néző nagy fó-kutya 15295000G
Teáskanna lepkefogóval 20605017VE-FJ
Ülő papagáj 05005000CD-3

SZÍNES A VILÁG

A színek szerves részei az életünknek, hatással vannak ránk, és
jelentést hordoznak. De hogy mit szimbolizálnak, az függ attól is,
hogy a Föld melyik részén élünk.
Van, hogy a szürke hétköznapok során egyszer csak történik velünk valami, ami miatt aztán
rózsaszín szemüvegen keresztül látunk mindent – és nem kizárt, hogy emiatt néhányan sárgulnak majd az irigységtől. Ugye mennyi színt használunk az érzelmeink kifejezésére? Nem csoda,
hogy külön tudományág foglalkozik a színek létrejöttével, érzékelésével és jellemzőivel:
a színelmélet a biológiától a fizikán át a képzőművészetig egészen sok területet köt össze.
A színérzékelést befolyásoló tényezők közé tartozik a kultúránk is – emiatt lehetséges, hogy
ugyanaz a szín ellentétes jelentéssel bír a világ két különböző országában.

Piros
Kínában a piros a boldogságot és a jólétet szimbolizálja. A pozitív
jelentéstársításokkal magyarázható az is, hogy a kínaiaknál
ünnepekkor és más különleges alkalmakkor piros borítékban szokás
a pénzajándékot átadni. Thaiföldön, ahol a hét minden napjának
megvan a maga színe és istene, a pirosat a vasárnaphoz társítják,
amely a napisten, Surya születésének is a napja. A thaiok szerint
vasárnaponként pirosat kell viselni, hogy szerencsések legyünk.

Sárga
Ennek a vidám, figyelemfelkeltő színnek néhány kultúrában meglepően negatív jelentése van. A franciáknál például a féltékenységet, az
árulást és a gyengeséget jelképezi. A 10. századi Franciaországban az
árulók és a bűnözők ajtaját is sárgára festették. Japánban viszont épp
ellenkezőleg: a szigetországban a bátorság, a gazdagság és a kifinomultság színe a 14. század óta, az ekkor zajló dinasztiák háborúja alatt
ugyanis minden lovag sárga krizantémot viselt.

Kék
Az angolszász nyelvterületeken a kék több a melankóliára és a szomorúságra utaló kifejezésben is benne van, ennek ellenére egyértelműen
ezt a színt tartják a leginkább kellemesnek és megnyugtatónak mind
közül. Olyan érzéseket is társítanak mellé, mint a bizalom, a biztonság
és a tekintély – nem véletlen, hogy az USA több bankjának is kék
a logója. A görögök ezt a színt védelmezőnek tartják, úgy hiszik, a kék
amulettek megóvják őket a szemmel veréstől és az ártó pillantásoktól.
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–
Nagy sárkány 05480000SBCH-OR
Levesestál ágfogóval 00023002AV
Bonbonier rózsafogóval 06005009AL

Zöld
A természetben leggyakrabban előforduló szín legnagyobb rajongói
a smaragdszigetként is emlegetett Írország lakói. Az írek a zöldet a
lóherével, a koboldokkal és persze a védelmezőjükkel, Szent Patrikkal
azonosítják, a szín pedig a hitet, a reményt és a szerencsét képviseli
számukra. Mindeközben a közel-keleti arab államokban a zöld az erő,
a termékenység, a bőség és a fiatalság szimbóluma.

Lila
Évszázadokon keresztül a lila rendkívül exkluzív színnek számított,
hiszen nagyon nehéz volt előállítani – ezért is lett az uralkodók
kedvence. Ugyanakkor több kultúrában ez a halál és a gyász színe,
így például Brazíliában sokan lila ruhában gyászolnak. Olaszországban is erősen kötődik a szín a temetésekhez, így ha valaki lila papírba
csomagol ajándékot, azt meglehetősen ízléstelennek tartják. Sőt, olasz
operába jobb nem lila öltözékben menni, állítólag balszerencsét hoz.

Tudta?
Kultúráinkban számos különbség van, szemünk felépítése azonban nagyjából megegyező: a legtöbb
ember trikromát. Ez annyit tesz, hogy háromféle csap
van a szemünkben, az agyunk pedig az ezek által küldött
jelekből alkotja meg a színes képet.
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Kulisszák mögött

A HŰSÉG MADARA

A Herendi Porcelánmanufaktúra ismét a kézműves porcelánkészítés
technológiai határait feszegetve alkotott egyedi remekművet:
a legújabb grandiózus figura egy szarvcsőrű madár élethű mása.

EGZOTIKUS SZÉPSÉG
A szubtrópusi-trópusi erdők végtelen lombtengere az otthona ennek az elbűvölő és ember
által kevésbé ismert szépségnek, amelyből a herendi mesterek bravúrdarabot készítettek.
A szarvcsőrű madár, vagy más néven kalaó a szarvascsőrűmadár-félék családjának leglátványosabb képviselője. A szarvcsőrű madárnak a nyaka hosszú, a teste karcsú, farktollai pedig
igen nagyok. Tollazata nem hivalkodó, az élénksárga vagy vöröses színű méretes csőre viszont
annál feltűnőbb, amelyen még egy jókora kinövés is van – innen ered az elnevezése is. A kalaó
egy életre választ párt magának, emiatt vált a hűség szimbólumává, de a borneói dayak törzs
szerint Isten lelkének jelképe is. A dayakok úgy tartják, ha egy szarvcsőrű madár száll el a házuk
felett, szerencse fogja érni őket. Sarawak neve pedig malájul azt is jelenti, hogy a szarvcsőrű
madarak földje, nem véletlen tehát, hogy a legnagyobb maláj államnak még a címerében is
ez az állat szerepel.

A TERMÉSZET CSODÁJA PORCELÁNBÓL
A közel egy méter magas, majdnem fél méter hosszú és több mint 13 kilogramm súlyú porcelánmadárnak a plaszterinből történt megmintázása 220 órát vett igénybe. A gyártáshoz
szükséges öntőformák és bumznik elkészítése további 650 órát igényelt. Az összesen 22 darabból álló műalkotás a több hétig tartó munkafolyamatok – öntés, ragasztás, zsengélő és mázas
égetés – után került a mesterfestőkhöz, ahol 126 órán át dekorálták gondos kezek, hogy az
a megszólalásig hasonlítson a természetben élő társaihoz.

Tudta?
A szarvcsőrű madárnak számos veszéllyel kell szembenéznie,
hiszen élőhelye, az esőerdők területe folyamatosan csökken,
valamint az orvvadászok húsáért, tolláért és különleges csőréért is vadásszák. 2018 óta a Természetvédelmi Világszövetség
(IUCN) vörös listáján a fenyegetett fajok között szerepel.
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–
Szarvcsőrű madár 16235000CD
Falitál 08439050SP747
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