
Bàn điêu khắc

Stanislaw Trzebinski
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Những món đồ nội thất đỉnh cao mang 
vẻ đẹp độc đáo.

Bài viết: Anh PHAN

VẺ ĐẸP
HOÀN HẢO

Theo cha mẹ chuyển đến vùng hoang dã của Thung 
lũng Rift và bờ biển Đông Phi để khám phá thế giới tự 
nhiên nơi đây, Stanislaw Trzebinski đắm chìm trong 
di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Ả Rập, châu 
Phi và châu Âu. Nguồn cảm hứng đối với thiên nhiên 
đã được thể hiện trong các tác phẩm của anh. Mẫu bàn 
điêu khắc Archeoflavus Tripartitus thể hiện rõ nét tinh 
thần ấy với những đường cong uốn lượn. 
stanislawtrzebinski.com

Ảnh SOUTHERN GUILD

Stanislaw luôn thể 
hiện nguồn cảm 
hứng bất tận đối 
với thiên nhiên 
trong các tác phẩm 
của mình. 
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Đèn Avatar 

Roberto Rida & Simone Crestani

Mẫu đèn chùm này thể hiện sự linh hoạt thực sự của vật liệu. Những 
thân cây tương phản với sự nhẹ nhàng của thủy tinh, mang đến một 
trải nghiệm thú vị cho chủ nhân không gian sống. Chiếc đèn là món đồ 
trang trí nghệ thuật được tạo nên từ sự hợp tác của hai bậc thầy về thiết 
kế đương đại của Ý, Roberto Rida & Simone Crestani. Có thể thấy, chiếc 
đèn thể hiện sự nhạy cảm và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nghệ sĩ. Nhìn 
chung, tác phẩm này đã vượt qua khái niệm về những chiếc đèn chùm 
thông thường, mang đến trải nghiệm đầy thi vị.
simonecrestani.com; robertogiuliorida.it

Chiếc đèn là món 
đồ trang trí nghệ 
thuật được tạo nên 
từ sự hợp tác của 
hai bậc thầy về 
thiết kế đương đại 
Ý, Roberto Rida & 
Simone Crestani.

Giống như một 
chiếc rương hiện 
đại đựng các món 
đồ quý giá, Pandora 
được tạo ra để lưu 
giữ tất cả các loại 
đồ vật. 

Tủ ngăn kéo Pandora 
De Castelli 

Trung thành với mong muốn khôi phục vai trò đặc biệt 
của kim loại trong thiết kế và thử nghiệm, De Castelli 
truyền tải các ý tưởng và tay nghề của nghệ nhân vào 
các quy trình công nghiệp để tạo nên những tuyệt tác 
đích thực, và chiếc tủ nhiều ngăn kéo Pandora này cũng 
không là ngoại lệ.  Pandora sẽ khiến bạn liên tưởng đến 
hình dạng của một chiếc bình. Giống như một chiếc 
rương hiện đại đựng các món đồ quý giá, Pandora được 
tạo ra để lưu giữ tất cả các loại đồ vật. Và dù đó là phiên 
bản có một hay sáu ngăn kéo thì chiếc tủ này cũng đủ 
linh hoạt để biến đổi theo tùy thích của khách hàng: 
bàn lưu trữ hoặc hộc tủ cạnh đầu giường sử dụng cho 
phòng tắm, phòng ngủ hoặc phòng khách. 
decastelli.com
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Gương

Mattia Bonetti

Niềm đam mê với nghệ thuật thổi thủy tinh bậc thầy của các nghệ nhân Ý 
qua hàng thế kỷ đã đưa Mattia Bonetti đến xứ sở Murano. Sự tương phản 
giữa ánh sáng và bóng tối của thành phố được thể hiện trong sự đối trọng 
của ánh sáng và độ nặng vốn có trong thủy tinh thổi thủ công.
Lá cây là một họa tiết quen thuộc mang đậm dấu ấn Venice, vốn thường 
hiện diện trong các mẫu đèn chùm của xứ sở này. Nhưng với Bonetti, 
mô típ này được ông sử dụng trong các mẫu gương và đèn gắn tường, mà 
mẫu gương Flying leaves (Những chiếc lá bay) là một trong những minh 
chứng điển hình nhất.

Bảng màu với các 
sắc xanh lá cây, 
vàng, trắng và 
xanh dương là sự 
phản chiếu của 
sông nước, bầu trời, 
và hệ động thực vật 
Tuscan đa dạng.

Ghế

Barberini & Gunnell

Với niềm đam mê thiết kế nên những món đồ nội thất độc đáo, kiến trúc 
sư và nhà thiết kế Francesco Barberini cùng Nina A. Gunnell đã thành 
lập nên Barberini & Gunnell. Việc lựa chọn các vật liệu tinh tuyển nhất 
và quý giá nhất, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết là bí quyết làm nên những tác 
phẩm có giá trị vượt thời gian. Chiếc ghế Cascata bằng tinh thể thủy tinh 
này khiến ta liên tưởng đến một dòng chảy bất tận trong một thác nước 
pha lê. Ghế được tạo ra với số lượng giới hạn và được đánh số thứ tự bởi 
chính các nghệ nhân cùng chứng nhận tính xác thực.
barberini-gunnell.com

Chiếc ghế Cascata 
bằng tinh thể thủy 
tinh này khiến 
ta liên tưởng đến 
một dòng chảy bất 
tận trong một thác 
nước pha lê. 
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Tủ ly Buff-Heyyy 

Orfeo Quagliata & Taracea Furniture 

Là một nhà thiết kế công nghiệp và người sáng lập mang tên mình với 
hơn 20 năm kinh nghiệm, Orfeo Quagliata đã thổi một luồng gió mới vào 
thế giới thủy tinh bằng cách giới thiệu một số kỹ thuật đột phá hiện được 
áp dụng trong các bộ sưu tập của studio. 
Trong khuôn khổ hợp tác với Taracea Furniture, Orfeo Quagliata đã cho 
ra đời mẫu kệ tủ Buff-Heyyy - một món đồ nội thất từ thủy tinh nung 
chảy được tạo ra với kỹ thuật mã vạch độc đáo mang phong cách thiết kế 
retro ấn tượng.
orfeoq.com

Buff-Heyyy, một 
món đồ nội thất 
từ thủy tinh nung 
chảy được tạo ra 
với kỹ thuật mã 
vạch độc đáo, 
mang phong cách 
thiết kế retro ấn 
tượng.

BST Adda

Salvatori

Lấy cảm hứng từ những món đồ trang trí nội thất gỗ 
vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ XX, nhà thiết kế 
David Lopez Quincoces đã sáng tạo nên bộ sưu tập cổ 
điển đương đại với các đặc tính dễ thấy - sự mát mẻ từ 
đá và vẻ ấm cúng từ gỗ.
Bồn rửa chân đứng Adda đem đến cảm giác ấm áp và 
sang trọng cho không gian nhà ở. Trong khi mặt bàn 
đá được chế tác thủ công tại vùng Tuscany, thì với tay 
nghề đỉnh cao của các nghệ nhân Ý, khứa gỗ óc chó 
với gam màu tươi sáng đã được «biến hóa» thành chân 
đứng có gân vững chãi mang đậm chất cổ điển. Ngoài 
các phiên bản có gân, Adda còn có nhiều phiên bản bản 
khác với mặt bồn rửa được làm từ gỗ óc chó, gỗ phong và 
gỗ sồi đã qua xử lý nhiệt và được mài nhẵn. Adda hiện 
có các mẫu bồn rửa chân đứng hình trụ và hình vuông 
được chế tác từ các loại đá tự nhiên - Bianco Carrara, 
Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris 
du Marais® và Pietra d’Avola. ≠ 
salvatori.it

Ngoài phiên bản có 
gân, Adda còn hiện 
diện với nhiều 
phiên bản sở hữu 
mặt bồn rửa được 
làm từ gỗ óc chó, gỗ 
phong và gỗ sồi đã 
qua xử lý nhiệt và 
được mài nhẵn. 


