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Thế giới của các món đồ nội thất cao cấp có gì mới?
Bài viết: Anh PHAN

Ranh giới giữa nghệ thuật và thiết kế giờ đây đã gần
như bị xóa nhòa. Các nhà thiết kế đang tạo ra những
món đồ nội thất phiên bản giới hạn mang vẻ đẹp nghệ
thuật. Có thể kể đến BST bàn lông chim của Apiwat
Chitapanya, BST Chiron của Toan Nguyen với đường
cong uyển chuyển, cho đến những chiếc bình hoa pha
lê đầy tinh tế của nghệ sĩ Hanne Enemark, hay mẫu
ghế Bublo đầy sắc màu lấy cảm hứng từ loài hoa nhiệt
đới của Campana Brother thiết kế cho Louis Vuitton...

Toan Nguyen

Với Chiron, có vẻ như Toan Nguyen đã vượt qua một
thách thức thực sự về cấu trúc. Lấy cảm hứng từ tay đua
kiệt xuất Louis Chiron từng 5 lần vô địch giải Grand
Prix, ghế Chiron được thiết kế với phom dáng uốn cong
thanh thoát và được bọc da hoặc vải.
toan-nguyen.com

Valcucine

Nhà bếp không chỉ là không gian đơn thuần cho mục đích nấu nướng, mà
còn là nơi lưu giữ ký ức và tình thân gia đình. Việc tạo ra những dấu hiệu
thú vị trên mặt bếp Valcucine theo kiểu hình học và không mô phỏng các
chữ cái mang lại trải nghiệm thú vị. Alessandro Mendini đã tạo nên một
mối liên hệ giữa người sử dụng và thiết bị bếp dựa trên sự chia sẻ.
valcucine.com
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