design

Ο Λαμπτήρας- Τάπητας από τη Bina Baitel
Η Ισραηλινή designer Bina Baitel παρουσίασε έναν τάπητα με ενσωματωμένο λαμπτήρα, έναν συνδυασμό ουσιαστικά τέχνης
και τεχνολογίας (snug rug lamp). Το δέρμα, ως χρησιμοποιούμενο υλικό, συντελεί στην εμφάνιση και διατήρηση της
υβριδικότητας ανάμεσα στην επίπεδη επιφάνεια και τη φωτεινή πηγή.
Η designer δημιούργησε ένα επιδαπέδιο φωτιστικό, το οποίο ξεχωρίζει για την εφευρετική του δεινότητα. Το δέρμα του τάπητα
έχει τη δυνατότητα να λάμπει, όταν φωτίζεται, καθώς στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν οπτικές ίνες, που ενώθηκαν με
τη λυχνία LED μέσω στρωμάτων διάφανης σιλικόνης.
Μορφικά, κυριαρχεί η αίσθηση ότι ο λαμπτήρας λιώνει και απλώνεται στο πάτωμα, με τη μορφή του τάπητα.
∑υγχωνεύοντας σε ένα αντικείμενο δύο άλλα, με εντελώς διαφορετική χρησιμότητα, ο λαμπτήρας – τάπητας μπορεί να
χαρακτηριστεί μοναδικός στο είδος του. Αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο σε έναν χώρο, καθώς λειτουργεί σαν τάπητας, αλλά και
σαν φωτιστικό.

Snug Rug Lamp
by Bina Baitel
Israel designer Bina Baitel presents a rug with an integrated lamp
that's a combination of craft and technology. Leather «makes this
hybridization between the light source and the flat surface possible».
The designer created a floor lamp with high inventive distinction by
a glowing skin made of micro-hollow optical fiber connected to the
LED, through layers of translucent silicone. One of his collections is
«Snug» Rug Lamp, seems like the lamp simply melted and spread
across the expanse of a living room floor. It really works well as carpets and light
Τhe Snug Rug Lamp looks as though the lamp simply melted and
spread across the expanse of a living room floor.
Bring two home decor items and melding them into one, the Snug
Rug Lamp is definitely unique. A special, quirky addition to any living
space, it actually functions both as a carpet and a light.

Jaime Hayon |Πολυθρόνα Arpa για την Se
Καμπυλόγραμμη, εύκαμπτη και με ιδιαίτερα λεπτά στοιχεία, η δεύτερη συλλογή επίπλων της Sé έχει έναν εορταστικό
χαρακτήρα. Γι’ αυτήν τη συλλογή, ο Hayon , ο οποίος εμπνέεται από την καθημερινότητα, επεδίωξε την προσομοίωση δυο
βασικών πηγών των εντόμων και των μουσικών οργάνων. Έχοντας μελετήσει τις ισχυρές, καμπυλόγραμμες μορφές του
σκαθαριού, του βιολιού, του φλάουτου, της άρπας, ο designer σχημάτισε τις μορφές των επίπλων της συλλογής, αναλύοντάς
τα σε όρους υλικών, ενώ στη συνέχεια η διαδικασία κατασκευής που ακολούθησε συντέλεσε στον τελικό σχηματισμό της
συλλογής.
Τα κομμάτια της συλλογής αποτελούν γλυπτικές εκφράσεις του designer, που δίνουν έμφαση στον χώρο, όπου
τοποθετούνται. Καθαρές, οργανικές μορφές, που μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθε περιβάλλον.
Η πολυθρόνα Arpa αποτελεί το χαρακτηριστικό κομμάτι της συλλογής του Ισπανού designer. Η ζωντανή σφραγίδα, που
αποτυπώνει στο έργο του, καθιστά την πολυθρόνα ένα ξεχωριστό έπιπλο. Ουσιαστικά αναδημιουργεί τα χαρακτηριστικά ενός
κλασσικού επίπλου, καθιστώντας το έργο του μια γλυπτή μορφή. Με ένα καμπυλόγραμμο μεταλλικό σκελετό, η Arpa είναι
εμπνευσμένη από την άρπα, το μουσικό όργανο, τις γραμμές και τις καμπύλες στη δομή της μορφής της. Κατασκευασμένη από
μέταλλο σε διαφορετικές διατομές, το κάθισμα της πολυθρόνας περιλαμβάνει ένα ανώτατο στρώμα από πούπουλα, έτσι ώστε
να τονιστεί και η αντίθεση ανάμεσα στην σκληρή δομή και το μαλακό επίστρωμα του καθίσματος. Δημιουργία αντιθέσεων,
πρωτότυπα σχέδια, sleek ύφος.

Jaime Hayon| Arpa Armchair for Se

www.se-london.com

40

design

Curvaceous, lithe and refined, Sé’s second Collection of furniture has a celebratory air. For this collection Hayon, who is renowned
for taking inspiration from observations of everyday life, sought stimulation from two key sources: musical instruments and insects. After looking at strong curvilinear shapes - violins, flutes, beetles, the harp - Hayon sketched the Collection’s furniture
forms, analyzing them in terms of materials and the subsequent manufacturing process, and then transformed them into this
coherent family.
The Collection's pieces are strong sculptural expressions that emphasize the space around them. The clean and organic shapes
can work in all kinds of environments.
Arpa armchair is the signature piece of the Spanish designer’s Collection. Jaime Hayon’s lively imprint is easy to discern in the
Arpa chair – a piece of furniture that reinvents the classic club wing armchair as a sculptural form. With a curvaceous metal skeleton, the Arpa is inspired by the harp. Made from lacquered steel in different widths, the Arpa’s upholstered seat includes a layer
of feather for extra comfort, creating a counterpoint between the hard structure and the soft seating.

