Nélkülözhetetlen útmutató

Textil
TÖRTÉNELEM
Az elmúlt több mint két évtizedben
sokan megtanulták, hogy a különleges
függönyök, dekor anyagok és szõnyegpadlók egyik lelõhelye a belváros
szívében található INKU áruház.
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Nélkülözhetetlen útmutató
Az üzletlánc évtizedeken keresztül szinte kizárólag az osztrák
INKU és Böhm márkájú függönyeire és szõnyegpadlóira
összpontosított, de pár éve a cég új üzletpolitikát követ és házi-márkái mellett immár a legpatinásabb textilmanufaktúrák
minél szélesebb termékválasztékát igyekszik egy fedél alatt
összehozni és a teljesség igényével bemutatni. Sorozatunk
következõ részeiben a vezetõ európai textilmanufaktúrákat
fogjuk bemutatni, a sort a legendás osztrák Backhausen gyárral nyitjuk.

BACKHAUSEN
A Backhausen nevet az igazi textil különlegességek rajongói a
mai napig szinte áhítattal említik. Nem véletlenül, hiszen
talán nincs még egy olyan textilgyár a világon, mely több mint
160 éve folyamatosan a mindenkori korstílus legmagasabb
szintjét testesítette volna meg, s melyet a szakirodalom és a
mûvészettörténeti tankönyvek rendre megemlítenek. A cég
egyébként a Backhausen család vállalkozása, melyet jelenleg
a dinasztia hetedik generációja vezet.
A bécsi gyár igazi virágzása a 1870-es évek historizmus korával kezdõdött, de talán mai napig tartó hírnevét a múlt
század elsõ évtizedében virágzó Jugendstil, illetve a Josef
Hoffmann tervezõ nevével fémjelzett Wiener Werkstätte
irányzatnak köszönheti. A "Wiener Werkstätte", ez a szecessziós gyökerekkel rendelkezõ "bécsi mûhely" fõ céljának a
tökéletes szépség és harmónia elérését tekintette, mely
kizárólag a legmagasabb szintû mûvészi szaktudás által
hozható létre. A Wiener Werkstätte hangsúlyosan az elit
mûvészek irányzata volt. "Alkoss inkább egyetlen dolgot tíz
napig, mintsem hogy tíz dolgot termelj egyetlen nap alatt"mottójuk valóban találó hitvallás. Érdekes paradoxon, hogy
Josef Hoffmann hajlított és kocka-motívumokból felépülõ bútorai talán az egyik legnagyobb hatást tették a mai tömegbútor gyártás irányzatára. Külön kiemelendõek a Backhausen
gyár folyamatos és gyakran korát megelõzõ, úttörõ innovációi: elsõk között használtak fel lángálló textilanyagokat, de
a háromdimenziós szõtt szöveteket is az elsõk között alkalmazták. A gyár aktuális újdonsága egy nálunk még kevéssé ismert technológia, nevezzük inkább filozófiának, melyet a
"Returnity" névre kereszteltek. A filozófia lényege, hogy a
gyártástechnológia során – az egyébként kizárólag elsõ osztályú és lángmentes – szövetek gyártásakor a technológiai folyamat minden eleme és minden részfolyamat teljesen környezetbarát és a végtermék is 100%-ban újrahasznosítható.
Bár a Backhausen gyár az elmúlt negyven évben fokozatosan
a modernebb formavilág felé fordult, érdekes módon a gyárat
Magyarországon a mai napig a lakberendezõk és az "úri
közönség" szinte kizárólag a klasszikus mintájú, szecessziós és
Wiener Werkstätte mintájú dekor anyagokkal azonosítja. A
gyár bevallása szerint a magyar piac egészen különleges az
igényes klasszikus dekor anyagok iránti igény tekintetében.
A Backhausen termékeit a legelitebb környezetben találhatjuk meg, kastélyokban, luxushotelekben, a világ legismertebb hangversenytermeiben és múzeumaiban, így például a
Schönbrunni kastélyban, vagy a Szent-Pétervári Ermitázsban.
Az INKU Magyarországon egyedüliként a Backhausen gyár
teljes kollekcióját forgalmazza.
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