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ΝΤΙΖΑΪΝ 
PORTO @ MILAN 
Τους συνάντησα στο Πόρτο την ώρα που 
ετοίμαζαν το ταξίδι τους για το Salone στο 
Μιλάνο. Η εταιρεία HMD Ιnteriors σχεδιάζει 
και κατασκευάζει έπιπλα από το 1991 και 
αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι 
η περηφάνεια τους για το γεγονός ότι είναι 
Πορτογάλοι. Ότι με έδρα την υπέροχη 
χώρα τους έχουν καταφέρει να αποκτήσουν 
πιστούς πελάτες σε όλο τον κόσμο, είτε 
με δικά τους πρωτότυπα σχέδια είτε με 
ειδικές παραγγελίες. Εδώ και πάνω από 
25 χρόνια πειραματίζονται ασταμάτητα με 
διαφορετικά υλικά για να πετύχουν τη χρυσή 
τομή μεταξύ ομορφιάς, χρηστικότητας και 
ανταγωνιστικότητας. hmd-interiors.com Μ.Κ. 

ΝΤΙΖΑΪΝ
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
Αυτό το coffee table με το εύγλωττο όνομα «Forever And Ever But Never Again»  
είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης συνεργασίας της ντιζάινερ Luisa Peixoto 
με εικαστικούς καλλιτέχνες, στην προκειμένη περίπτωση τον Luis Melo. H Peixoto 
παρατήρησε ότι ο κόσμος προτιμάει τα χειροποίητα έπιπλα, γεγονός που την έκανε να 
εστιάσει σε αυτό και να γίνει πρωτοπόρος στην Πορτογαλία, με έδρα της το Πόρτο. Από 
το 2005 που άρχισε να εξάγει τα έπιπλά της έχει αποκτήσει πιστούς πελάτες από πολλές 
πλευρές του πλανήτη, παραμένοντας πάντα προσηλωμένη στις αρχές της: προστασία του 
περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη, και παραγωγή σε μονάδες όπου οι συνθήκες εργασίες 
δείχνουν σεβασμό στους εργαζόμενους. luisapeixotodesign.com Μ.Κ.
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ΝΤΙΖΑΪΝ
CITY MEETS NATURE

Η Central Working, ο κορυφαίος πάροχος 
χώρων κοινόχρηστης εργασίας, ζήτησε 

από το δημιουργικό γραφείο StudioLav να 
σχεδιάσει μια νέα λέσχη μελών στο Ρέντινγκ 
της Αγγλίας. Στόχος ήταν να δημιουργήσουν 

έναν χώρο με ξεχωριστή ταυτότητα, 
διατηρώντας παράλληλα το πρότυπο του 
πρώτου και πολύ δημοφιλούς αντίστοιχου 
πρότζεκτ που είχαν ολοκληρώσει οι ίδιοι 
στο κέντρο του Λονδίνου. Το νόημα πίσω 

από την έμπνευση του σχεδιασμού τους δεν 
είναι άλλο από το «City Meets Nature». Η 
πόλη συναντά τη φύση, για να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις και στις σκληρές απαιτήσεις 
της καθημερινότητας. Η χρωματική παλέτα 

κινείται σε φυσικούς και γήινους τόνους, 
πορτοκαλί, τερακότα, ζεστά καφέ, γκρι και 
πράσινο. Φλοράλ ταπετσαρίες κυριαρχούν 

στους περισσότερους χώρους, ενώ 
ταπετσαρίες αστικού τοπίου επιλέχτηκαν για 
τις αίθουσες συσκέψεων. Η συγκατοίκηση 

μικρών εταιρειών και ελεύθερων 
επαγγελματιών σε κοινόχρηστα γραφεία 

αποτελεί ένα όραμα του μέλλοντος όπου οι 
άνθρωποι συνυπάρχουν αρμονικά. Οι Έλληνες 

αρχιτέκτονες Λουκάς Αγγέλου και Βάσω 
Ασφή, ιδρυτές του StudioLav, δημιούργησαν 
έναν χώρο φιλόξενο όπου ο καθένας μπορεί 
να εργάζεται ανεξάρτητα, με όλες τις ανέσεις 

ενός καλά οργανωμένου γραφείου. Στο 
πλαίσιο του πρότζεκτ τοποθέτησαν έργα τους 
στους τοίχους,  όλα από φυσικά υλικά και με 
μοτίβα που παραπέμπουν σε χειροτεχνήματα, 

όπως αυτές οι μάσκες. studiolav.com. M.M. 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  TRENDS TODAY

34

ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
MILK TRAIN
Παγωτατζίδικο με παιχνιδιάρικα συννεφιασμένη οροφή, 
επιγραφές από νέον, παλ χρώματα και λευκό που 
περιβάλλεται από μαύρα πλαίσια: το λονδρέζικο Studio 
FormRoom σχεδίασε έναν χώρο με πηγή έμπνευσης τα 
κλασικά βρετανικά ατμοκίνητα τρένα και το όνομα της 
εταιρείας Milk Train που μέχρι σήμερα πουλούσε τα παγωτά 
της μόνο σε pop up καταστήματα. Το πρώτο μαγαζί της 
επώνυμης αλυσίδας που έχει σκοπό να φτιάξει η εταιρεία 
βρίσκεται στο ολοζώντανο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου. 
Οι διάφορες γεύσεις του μενού αναγράφονται σε έναν 
πίνακα που παραπέμπει ευθέως στους γνωστούς πίνακες 
ανακοινώσεων που υπάρχουν στους σταθμούς τρένων για 
να βλέπεις τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις αμαξοστοιχιών. 
Τα γαλάζια δερμάτινα καθίσματα είναι έτσι τοποθετημένα 
και αριθμημένα ώστε να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε 
αμαξοστοιχία σταματημένη σε σιδηροδρομική πλατφόρμα, 
ενώ κάτι όμορφες παλιομοδίτικες δερμάτινες βαλίτσες 
αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία αυτού του πρωτότυπου 
«τρένου» που σερβίρει πολύχρωμα και περίτεχνα 
σερβιρισμένα παγωτά. milktraincafe.com Ντ.Σ.
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ΝΤΙΖΑΪΝ
MADE TO LAST
Η Filipa Mendes και 
ο Gustavo Macedo 
γνωρίστηκαν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών 
τους. H συνεργασία τους 
λειτούργησε άψογα στα 
πρότζεκτ της σχολής και 
αποφάσισαν μετά την 
αποφοίτηση να στήσουν 
το δικό τους στούντιο 
(mendesmacedo.pt) 
στο Πόρτο. Δουλεύουν 
πολύ με τον φελλό, ένα 
παραδοσιακό υλικό της 
Πορτογαλίας, ο οποίος 
προέρχεται από τον κορμό 
ενός συγκεκριμένου 
είδους βελανιδιάς που 
καλλιεργείται εκτενώς 
στην Ιβηρική χερσόνησο. 
Φτιάχνουν μικρά θαύματα 
για το δικό τους brand, το 
Galula, αλλά και για άλλες 
εταιρείες. Τον συνδυάζουν 
με μέταλλο και άλλα υλικά, 
για φωτιστικά και έπιπλα με 
ιδιαίτερη εμφάνιση αλλά 
και μεγάλη αντοχή, καθώς 
ο φελλός είναι γνωστός για 
το μικρό του βάρος, την 
ελαστικότητα, τη χημική 
αδράνεια, την αντοχή 
και τη στεγανότητά του. 
galulastudio.com Μ.Κ. 

ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
KOOK @ ANIMAS
Μαξιλάρες και μαξιλαράκια, 
μονά, διπλά και double deckers, 
γωνίες φιλόξενες κι αφράτες, 
προστατευτικά καλύμματα για 
το αυτοκίνητο και λουριά-ζώνες 
ασφαλείας, υφάσματα επιλεγμένα, 
αδιάβροχα και μη, χρωματιστά 
και στιλάτα, από αυτά που 
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι δηλαδή, 
μόνο που η εταιρεία KooK for Pets 
& their Hoomans τα φτιάχνει, όλα 
χειροποίητα, για κατοικίδια και 
μικρά παιδιά – εντάξει, κάνουν και 
για τους γονείς, αλλά άλλοι έχουν 
προτεραιότητα. Αποκλειστικά στο 
Animas Pet Store, Ιπποκράτους 
151, Αθήνα, τηλ.: 211 1157942. 
kookforpets.com M.K. 


