Chuyên đề quảng cáo

8 ngày ở ethiopia

bất động sản
giới tính của ngôi nhà?
Quản gia cho người giàu — hai gam
màu tương phản
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Fernando Mastrangelo

Với mong muốn biến bộ sưu tập tranh cát
của mình thành những món đồ nội thất nghệ
thuật, nhà thiết kế đã sử dụng cát, sicila và bột
thủy tinh để sáng tạo nên bộ sưu tập Escape
gồm bàn, ghế, tủ, gương và kệ sách với những
đường hoa văn trông như bức tranh phong
cảnh thu nhỏ.

Hermès

Bộ kệ tủ Carré
Box của Hermès
(hình trên); và
mẫu bàn thuộc
bộ sưu tập Escape
của Fernando
Mastrangelo
(hình dưới).

Germans Ermics

Thi−t k− cfa
Germans Ermics có
v± phù h•p cho các
b phim khoa h³c
vi´n t“µng h®n là
phòng khách cfa
nh§ng ngôi nhà
bình th“·ng.
˜nh JUSSI PUIKKONEN

Thuc b s“u t‘p ni th€t �“•c gi…i thi—u t–i
Milan, chi−c gh− �‰y màu s™c cfa nhà thi−t
k− �−n tŁ Amsterdam Germans Ermics �“•c
l€y cŸm hŽng tŁ mıu gh− thfy tinh do Shiro
Kuramata thi−t k− vào th‘p niên 1970.
Mang phong cách t¥i giŸn, gh− Ombré �“•c
c€u thành tŁ nh§ng t€m thfy tinh màu, �“•c
g™n k−t v…i nhau b¨ng ¥c vít hoªc các ch€t k−t
dính vô hình nh¨m t–o cŸm giác nh“ �ang
trôi l® l¯ng trên không.
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Thương hiệu đến từ nước Pháp đã hợp tác
với các kiến trúc sư và nhà thiết kế nổi tiếng
để thực hiện các bộ sưu tập nội thất và phụ
kiện của hãng, chẳng hạn như Alvaro Siza
với mẫu ghế Bamboo Stool, Barber Osgerby
với mẫu bàn trà bằng đồng đỏ nguyên khối,
và Pierre Charpin với chiếc khay xếp bằng da.
Tuy nhiên, mẫu thiết kế thực sự gây ấn tượng
mạnh mẽ là Carré Box được đặt bên trong một
chiếc tủ lớn được trang trí tỉ mỉ bởi kiến trúc
sư Charlotte Macaux-Perelman và nhà thiết
kế Hervé Sauvage. Carré Box là sản phẩm
đặc biệt dành riêng cho việc bảo quản khăn
choàng lụa của quý bà, quý cô. ≥

Bên cạnH các tên tuổi lâu năM, sự kiện
năM nay đón cHào nHiều gương Mặt Mới
Ảnh CARY WHITTIER

