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NΤΙΖΑΪΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, ΤΑΣΕΙΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ERIC LAIGNEL

Design spirit in Malaisia
Σε μια περιοχή της Kουάλα Λουμπούρ όπου το οικιστικό
μοντέλο είναι γαλλικού τύπου βίλες, ο ντιζάινερ Patrick
Jouin και ο αρχιτέκτων Sanjit Manku έφτιαξαν μια μοντέρνα κατοικία, η οποία συνδυάζει με επιτυχία τις πολύπλοκες
σχέσεις της τοπικής κοινωνίας ανάμεσα στο σύγχρονο και
στο παλιό, στο χρήμα και στην ισχύ. Το 700 τ.μ. σπίτι αναπτύσσεται σε τρία μέρη: ένα για τους ιδιωτικούς χώρους
της οικογένειας, ένα για τους κοινόχρηστους και ένα για
τις δύο σουίτες-ξενώνες, περιμετρικά της εισόδου στο
ισόγειο. Συνολικά αποτελείται από εννέα υπνοδωμάτια,
δύο σαλόνια, τραπεζαρία, βιβλιοθήκη, αίθουσα χορού και
playroom. Οι τζαμαρίες του προσφέρουν θέα 360° στους
διάσημους ουρανοξύστες Πετρόνας, ενώ οι ξύλινες περσίδες φιλτράρουν το φως και προσφέρουν ιδιωτικότητα. Εξω
από νόρμες, οι δύο δημιουργοί επαναπροσδιορίζουν τη
σχέση ντιζάιν και αρχιτεκτονικής παντρεύοντας πρωτότυπες φόρμες με φυσικά υλικά και σύγχρονη τεχνολογία. Π.Λ.
Agence Jouin Manku, www.patrickjouin.com
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ κειμενΩΝ: Mαριλeνα AστραπeΛλου. κειμενΑ: Iωaννα Zυμαρiτη, παγωνα λαψατη, ηρω πογκοη
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Φουτουριστικό αβγό

Με το 15ώροφο ωοειδές κτίριο
γραφείων στην πόλη Μουμπάι
της Ινδίας, οι James Law
Cybertecture εγκαινιάζουν
μια νέα εποχή κατασκευών
που θα συνδυάζει ντιζάιν και
«πράσινες» τεχνολογίες. Το
πιο hi-tech κτίριο στον κόσμο,
που θα ολοκληρωθεί το 2010,
κατασκευάζεται με ανακυκλώσιμα υλικά και θα αξιοποιεί
τον ήλιο, τον αέρα και το νερό
για τη λειτουργία του. H.Π.
www.jameslawcybertecture.com

Στην ψύχρα
Ο φοιτητής εφαρμοσμένων
τεχνών Stefan Buchberger
σχεδίασε το ψυγείο Flatshare
στο πλαίσιο του διαγωνισμού
«Συσκευές για τη γενιά του
Internet» της Electrolux.
Τέσσερις μονάδες ψύχουν
χωριστά τα προϊόντα ώστε να
μένει το ψυγείο καθαρό. Ι.Ζ.
www.electrolux.com
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Η Ολλανδή Hella Jongerius σχεδίασε το
απρόβλεπτο τραπέζι Grenouille για την έκθεση
«Save the date» (γκαλερί Kreo, Παρίσι), ενώ
εμπνεύστηκε τα κιλίμια Gullspira (φωτό),
Pelle και Mikkel στο πλαίσιο προγράμματος
ενίσχυσης των γυναικών της Ινδίας. Μ.Α.
Διάρκεια έκθεσης ως 30/5, www.jongeriuslab.com
Για τα κιλίμια Ikea, 801 1122.722

FABRICE GOUSSET/ COURTESY GALERIE KREO

Η σουρεάλ κυρία
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Τα  μυστικά
της Εδέμ

Η εντυπωσιακή εγκατάσταση Field
of Light βρίσκεται στο Eden Project
της Αγγλίας − το μεγαλύτερο θερμοκήπιο του κόσμου διά χειρός
Nicholas Grimshaw –, λίγο έξω
από το Σεν Οστελ της Κορνουάλης.
Οι 6.000 ακρυλικοί μίσχοι με τη
μικρή γυάλινη σφαίρα στην κορυφή
φωτίζονται με τη βοήθεια οπτικών
ινών. Η ιδέα ανήκει στον Βρετανό
Bruce Munro, που ειδικεύεται στη
μελέτη και στον σχεδιασμό φωτισμού. Το «λαμπερό λιβάδι» θα ανθίζει ως το καλοκαίρι του 2009. Μ.Α.

MARK PICKTHALL

www.brucemunro.co.uk
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ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Το Landed, ένα λυόμενο
σπίτι 20 τ.μ., είναι
κατασκευασμένο από
ξύλινα πάνελ, βαμμένα
με βιολογική μπογιά.
Η λιλιπούτεια κατασκευή,
που σχεδόν ίπταται
και χρειάζεται ένα
μικρό κομμάτι γης για
να στηριχθεί, φέρνει
την αρχιτεκτονική
πιο κοντά στη λογική
του σχεδιασμού
αντικειμένων. Το
πρότζεκτ του γερμανού
ντιζάινερ Eric Degenhardt παρουσιάστηκε
στη φετινή έκθεση
Imm της Κολωνίας. Ι.Ζ.
www.eric-degenhardt.com

Κύρος
Γρανάζης

Η διπρόσωπη
Η πολυθρόνα Veronica με το ασορτί υποπόδιο των σουηδών σχεδιαστών Cate&Nelson
επενδύεται στη ράχη, στο κάθισμα και στα μπράτσα με αποσπώμενα μαξιλάρια διπλής
όψης, τα οποία εφαρμόζουν στον λεπτό σκελετό της με μια μικρή πίεση. Ι.Ζ.
www.catenelson.com

Στη νέα του σειρά
φωτιστικών Cable Jewellery,
ο αυστραλός σχεδιαστής
Volker Haug χρησιμοποιεί
σωλήνες από ορείχαλκο σε
σχήμα S ή U και επιχειρεί
διάφορους χρωματικούς
συνδυασμούς. Το χόμπι του,
παιδιόθεν, να ανακαλύπτει
όλο και περισσότερες
εφαρμογές φωτισμού έγινε
επάγγελμα, με τα έργα
του να χαρακτηρίζονται
από μινιμαλιστικό και
ανεπιτήδευτο ύφος. Ι.Ζ.
www.volkerhaug.com

Ιριδισμοί
Οι Barber & Osgerby σχεδίασαν τα coffee tables Iris σε
πέντε εκδοχές με 12 αντίτυπα
η καθεμία για την Established
& Sons. Είναι πρωτότυπα και
έχουν γυάλινη επιφάνεια και
βάση αλουμινίου, σε χρώμα
γκρι, μπλε, πρασινοκίτρινο,
ροζ και πορτοκαλοκίτρινο. Ι.Ζ.
www.barberosgerby.com,
Γιάννης Δελούδης, 210 8066.776
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