DROBNE

opracowanie:

Olga Święcicka

diz
ajn

poduchy zrobione z futra norek i lśniące narzuty
z lisa rozgrzeją każdego i dodadzą dzikości miejskim
wnętrzom. Klasyczne wzory, idealne wykończenia
oraz najlepsze materiały to synonimy projektów
Wolińskiego. W swojej pierwszej kolekcji akcesoriów
wnętrzarskich projektant wykorzystał specjalne,
recyklingowane futra, zamykając w ten sposób usta
obrońcom zwierząt. Każda z poduszek jest sygnowana podpisem projektanta. Czysty luksus,
jak na Wolińskiego przystało.
www.mood-design.pl

Moda
na wodę

Jak to się dzieje, że nawet największa torebka
jest zawsze za mała i dostarcza porannych
dylematów: zabrać gazetę, coś do picia, a może
zapasową bieliznę? style water pomoże rozwiązać niektóre z tych problemów. Niegazowana,
niskosodowa woda w poręcznej, stylowej butelce,
to nie tylko minerały, ale również magazyn
lifestyle’owy. Na etykietce butelki znajdziemy
wiadomości o najnowszych trendach w modzie
i porady dotyczące zdrowego trybu życia.
Butelki zostały stworzone przez światowej klasy
projektanta macieja zienia , który osobiście
dobiera również informacje znajdujące się na
etykietce. Sygnowana przez projektanta woda
towarzyszy jego wszystkim pokazom. Dochód
ze sprzedaży Style Water jest w części przekazywany Stowarzyszeniu Amazonki wspierającym
osoby dotknięte rakiem piersi. Jak widać, woda
też jest kobietą!
www.stylewater.pl

Punkowa kratka
by Westwood zada
szyku w każdym
wnętrzu

Kratka
po kratce
Masz ochotę na chwileczkę zapomnienia? Znudziły ci się wszechobecne białe ściany i nudne wnętrza? Tapeta to najprostszy sposób na szybką odmianę.
W kilka godzin mieszkanie może całkowicie zmienić klimat. Gorzej, jak kolorowe ściany nam się znudzą, choć w przypadku tapet zaprojektowanych przez
vivienne westwood nie jest to chyba możliwe. Kultowa projektantka mody wraz z firmą cole & son stworzyła niepowtarzalną serię tapet.
Znajdziemy w niej wzory zaczerpnięte z tkanin z kolekcji Westwood, choćby nieśmiertelną kratkę, która jest znakiem rozpoznawczym artystki. Wśród tapet
królują jasne kolory i delikatne desenie, choć można również znaleźć mocniejsze wzory – brytyjską flagę czy wygniecioną męską koszulę. Każda z tapet jest
w nieco innym klimacie, ale na każdej odcisnęło się piętno punkowej projektantki. Nic, tylko szaleć i burzyć ściany!
www.cole-and-son.com
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Jak się masz,
koteczku?

Smutno, szaro, chłodno, a do tego kaszel
i gorączka – tak podsumować można polską
zimę. Nic, tylko zakopać się w łóżku i marzyć
o lecie. Skoro już trzeba czekać, to najlepiej
w miłym, ciepłym i miękkim towarzystwie.
Wszystkim depresyjnym, zimowym zmarźluchom na pewno spodoba się kolekcja poduszek
i pledów stworzona specjalnie dla salonu mood
przez dawida wolińskiego. Puchate

Lampa jak z klocków Lego.
Vieira bawi się formą do
upadłego

Od mody
do komody

Na salony

Niebanalne faktury, kobiece wzory oraz ciekawa
kolorystyka to główne cechy stylu projektanta
macieja zienia . Jego kreacje od lat królują
na salonach, robiąc furorę. Od czasu, kiedy artysta podjął się współpracy z firmą tubądzin
produkującą kafelki, jego styl przeniósł się na
salony, i to w sensie dosłownym – zdobiąc ściany,
podłogi i tarasy. Do tej pory Zień stworzył cztery
kolekcje kafelków inspirowane światowymi stolicami. Na pierwszy ogień poszły Paryż i Londyn
– ulubione miasta projektanta. Płytki paryskie
zachwycają klasyczną formą, a ich utrzymany
w jasnej, beżowej tonacji marmurowy wzór
sprawi, że każde wnętrze będzie wyglądało
luksusowo. Londyn ma w sobie więcej energii,
wybucha mocną czernią i intensywną żółcią,
kusi ciekawą fakturą. Słoneczna Barcelona to
kolorowe, mieniące się mozaiki. Tokyo dodaje
całej kolekcji egzotyki. Kontrastowe czarno-białe
zestawienia, orientalne ornamenty, dynamiczne
wzory – w taki sposób projektant zapamiętał
to fascynujące miasto. Warto udać się w podróż
z Maciejem Zieniem.
www.tubadzin-zien.pl
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Granica między światem mody a światem
dizajnu bywa bardzo cienka. Przenikają się,
mieszają, inspirują nawzajem. Coraz częściej
znani projektanci sięgają po nowe formy wyrazu,
tworząc kolekcje mebli, akcesoriów wnętrzarskich czy telefonów komórkowych. Wyjście
z ciasnego świata mody w nowy, nieznany rejon
otwiera wyobraźnię i stwarza szerokie pole do
popisu artystom. Meble znanego portugalskiego
projektanta miguela vieiry to połączenie
prostoty z szaloną nowoczesnością. Klasyczne
formy w stonowanej, charakterystycznej dla
Vieiry kolorystyce poddane zostały współczesnej
transformacji. Poprzez załamanie proporcji
i użycie ciekawych żakardowych oraz złotych
wykończeń projektant uzyskał niekonwencjonalny efekt. Jego meble nawiązują do współczesnej
rzeźby, są dopracowane i ekstrawaganckie.
Jest w nich wszystko – moda, sztuka, komfort.
www.artdevivre.pl

