
Back and forth
Αυτή τη φορά οι σπουδαίοι 
αρχιτέκτονες Herzog & de 
Meuron «χτύπησαν» στην 
έδρα τους τη Βασιλεία και 

αποκατέστησαν το μπαρ και 
την μπρασερί του πολιτιστικού 
κέντρου Volkshaus, το οποίο 
στεγάζεται σε ένα κτίριο του 
1925. Η μεσοπολεμική ατμό-

σφαιρά του, δοσμένη εννοείται 
με μοντέρνο τρόπο, σίγουρα 

θα σε ταξιδέψει.

www.volkshaus-basel.ch.

Σχεδίασέ το

Design the world
O ΜΑΚΗΣ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ επιλέγει τα πιο ενδιαφέροντα νέα δείγματα από 

την παγκόσμια σχεδιαστική δημιουργία και μας τα παρουσιάζει

Στα 
Σύννεφα

Και όμως είναι παγωτό και μάλιστα 
με design υπογραφή. Τα κορίτσια 

της σουηδικής σχεδιαστικής ομάδας 
Front το εμπνεύστηκαν από τον βαρύ 
σκανδιναβικό ουρανό και η Häagen-
Dazs τού βρήκε μια θέση στα ψυγεία 
της. Δυστυχώς, δεν κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα κι έτσι μάλλον δεν θα μάθω 

τι γεύση έχει ένα σύννεφο.

www.haagendazs.com.

ΧαρτινοΣ κοΣμοΣ
Τα έπιπλα από χαρτόνι δεν είναι πάντα «φτηνή» 

λύση. Οπως αυτά –με τις τσιμπημένες, είναι 
η αλήθεια, τιμές– της συλλογής Canyon που 
σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Giancarlo Zema και 

κυκλοφορούν από την εταιρεία Origami Furniture. 
Είναι εμπνευσμένα από το Γκραν Κάνιον και με το 
νεοπριμιτίφ, να το πω, ύφος τους θα κερδίσουν 

τους οπαδούς του εναλλακτικού και φιλικού προς 
το περιβάλλον design. ✦

www.origamifurniture.com.

You can do it
Αν μπορείς να φτιάξεις ένα 

σάντουιτς, τότε σίγουρα 
μπορείς να φτιάξεις και το 
Sandwichbike: τα πενήντα 

κομμάτια του θα σου έρθουν 
ταχυδρομικά μέσα σε ένα κουτί 
μαζί με τα απαραίτητα εργαλεία 
για να το συναρμολογήσεις και 
ιδού το νέο, ξύλινο ποδήλατό 
σου. Η πατέντα ανήκει στον 

Ολλανδό Basten Leijh.

www.sandwichbikes.com.

αύτοκρατορική 
λαμψή

Κάτι μου λέει ότι η Μαρία Αντουανέτα θα χειροκρο-
τούσε από τη χαρά της. Ο λόγος για τον κρυστάλ-
λινο πολυέλαιο Gabriel που οι αδελφοί Bouroullec 

δημιούργησαν σε συνεργασία με τη Swarovski, 
για να πάρει μόνιμη θέση πάνω από την κεντρική 
σκάλα στο ανάκτορο των Βερσαλλιών. Ετσι, για να 

μη θυμίζουν όλα περασμένα μόνο μεγαλεία. 

www.chateauversailles.fr.

Pretty in prints
Δεν ήταν ακριβώς έκπληξη η συνεργα-

σία του Matthew Williamson με τον οίκο 
Osborne & Little. Εξάλλου, τα prints είναι 
το φόρτε του Βρετανού σχεδιαστή μόδας, 
που αποφάσισε να ντύσει και σπίτια με το 
γνώριμο στυλ του. Το καλύτερο; Αυτά τα 
υφάσματα επίπλωσης και οι ταπετσαρίες 
δεν απευθύνονται μόνο σε fashionistas.

Θα τα βρείτε στο κατάστημα Sylloges 
(www.eurotextile.gr).
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