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	 Roee	Magdassi	นกัออกแบบชาวอสิราเอล
ทำคอลเลค็ชัน่	Tre	เปน็ชดุสำหรบัการอา่นหนงัสอื 
ซึง่สามารถแยกชิน้ออกไปใชง้านเดีย่วได	้งานชดุนี ้
เขาตัง้ใจนำเอาฟอรม์ของสตัวห์ลายชนดิมาเปน็
แรงบนัดาลใจในการออกแบบรปูทรงของเฟอร-์		
นเิจอรอ์ารม์แชรท์ีม่พีนกัพงิหลงัโอเวอรไ์ซสม์า
จากรปูทรงหนา้อกของหมแีละลงิกอรลิลา่	โคมไฟ
ทีม่าจากยรีาฟ	นกฟลามงิโก	และนกกระจอกเทศ	
ตวัโตะวางหนงัสอืเปน็รปูทรง	abstract	ทีม่าจาก
เสอืดาวกำลงัขยำ้เหยือ่	เวลามาตัง้เปน็ชดุรวมกนั
กลายเปน็พืน้ทีส่ำหรบัอา่นหนงัสอืทีช่วนนกัอา่น
ทอ่งเทีย่วไปในโลกของจนิตนาการกนัอยา่ง
เพลดิเพลนิ 

	 แม	้Hermes	จะมชีือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่ง
ของกระเปาหนงัทีอ่ยูใ่นใจของสาวๆ	ครึง่คอ่นโลก
กต็าม	แบรนด์นีไ้มม่ตีำแหนง่แห่งหนใดๆ	เกีย่วกบั 
‘ปากกา’	เลย	Marc	Newson	จบัมอืกบั	Pilot	
สรา้งประวตัศิาสตรห์นา้ใหมใ่หก้บั	Hermes	ดว้ย
อปุกรณก์ารเขยีนทีม่ปีระวตัศิาสตรค์ูก่บัมวล-
มนษุยชาตมิายาวนาน	คณุอาจจะเลกิใชก้ารเขยีน
ในการสือ่สารมานานแลว้	แตก่ารพกพาปากกา
ของ	Hermes	+	Marc	Newson	ยอ่มสรา้ง		
ความหมายไดม้ากกวา่นัน้... 
 While fashion lovers across the world 
have long loved Hermes for its leather 
universe of pricy bags and accessories, the 
brand is virtually unknown to the ‘pen’ world. 
As a result, Marc Newson and Pilot team up 
together to write a new page in Hermes’ 
history. As this writing implement fades away 
from modern day communication, carrying 
one by Hermes and Marc Newson definitely 
gives the idea of a ‘pen’ a whole new meaning. 
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 Israeli designer Roee Magdassi’s Tre 
collection is a furniture set abstracted from 
the shapes and forms of animals that can be 
used for reading individually. The collection 
includes an armchair with an oversized back-
rest inspired by the chest of a bear and a 
guerrilla, lamps that mimic the features of a 
giraffe, flamingo and an ostrich, and a table 
that alludes to the movement a leopard 
grabbing its prey. When used together, the 
pieces create a reading space ideal for every 
book lover to wander into the world of literary 
imagination. 
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 Hypetex เสน้ใยคารบ์อนยอ้มสไีดท้ดลอง
รว่มงานกบั Michael Sodeau สรา้งเกา้อีเ้ลานจ์
ตวันีข้ึน้มาในแบบ limited edition คณุสมบตัขิอง 
Hypetex เปน็วสัดทุีม่นีำ้หนกัเบา ถูกพฒันาขึน้
มาโดยทมีวศิวกรของรถฟอรม์ลูา่วนั เวลานำ 
ช้ินสว่นหลงักบัสว่นทีน่ัง่มาตอ่กนัแบบบางๆ ยิง่ 
ให้ความรูส้กึเบาเหมอืนจะลอยได ้แถมรูปทรงดู
เหมอืนงานกราฟกิสนกุๆ ข้างหลงั ข้างๆ และ 
ข้างหนา้ดแูตกตา่งกนัออกไป 

	 งานระดบันกัศกึษาทีโ่ดดเดน่อกีชิน้จาก Royal 
Academy of Arts ที ่Lilian van Daal สร้างเกา้อี้
ตวันีข้ึน้มาดว้ยเทคนคิการพมิพแ์บบ 3 มติ ิโดยมี
คอนเซป็ตม์าจากเซลลข์องตน้ไม ้ดว้ยความตัง้ใจ
จะทดแทนวธิกีารผลติเฟอรน์เิจอรท์ีต่อ้งมเีบาะ 
หุม้อยา่งทีเ่หน็กนัทัว่ไปในตลาดซึง่สิน้เปลอืง
ทรพัยากร แถมวัสดบุางอยา่งเชน่โฟมยงันำกลบั
มารไีซเคลิไดย้าก van Daal ศึกษาโครงสรา้งจาก
การพมิพแ์บบ 3 มติ ิหลายๆ แบบท่ีใหท้ัง้ความ
ออ่นนุม่และความแขง็แรง รองรับการใชง้านได้
จรงิๆ จังๆ ในอนาคตเคร่ืองพมิพ ์3 มติ ิจะมี
บทบาทสงูในวงการออกแบบอยา่งไมต่อ้งสงสยั 

	 กระแสจกัรยาน fixed gear อาจจะเร่ิมตกไป
บา้งในขณะทีก่ระแสเสอืหมอบและเสอืภเูขากลบั
มาไดร้บัความนยิมมากขึน้ ตลอดจนจกัรยาน 
แม่บา้นหรอืจกัรยานแนว city bike รุน่ใหม่ๆ  จะ
ทำออกมาเปร้ียวๆ ไม่แพก้นั แต่จดุเดน่ของวงลอ้
ทีม่ขีอบกวา้งกวา่เปดิโอกาสใหใ้สล่กูเลน่มากกวา่
เพราะไมต่อ้งมเีบรคคัน่ งานใหม่ของศลิปนิชาว
เบลเยีย่ม Jean-Luc Moerman จบัอารมณแ์ละ
ลายสกัสวยๆ บนรา่งกายคนไปใสท่ัว่จกัรยาน 
ราวกับชบุชวีติ fixed gear ข้ึนมาใหม ่แตล่ะลายที ่
ออกมาในเซ็ตนีน้า่จะมสีว่นทำให ้fixed gear  
กลับมาฮติอกีครัง้ 
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 Hypertext has collaborated with Michael 
Sodeau in the creation of this limited edition 
lounge chair. With hypertext’s super light-
weight carbon-fibre composite material 
developed by a team of Formula One engi-
neers, the intricately attached seat and back-
rest allows for a floatable feel and fun 
graphical forms when viewed from different 
angles. 

 Another standout project from the 
students of the Royal Academy of Art, Lilian 
van Daal creates a chair through the use of 
3D printing techniques. With a design con-
ceptualized from plant cells, the designer’s 
intention was to come up with a chair that 
could function as an alternative to the popular 
upholstered chair we are used to due to the 
latter’s wasteful use of resources and non-
recyclable materials such as foam. van Daal 
explores different techniques in the printing 
of the structures allowing for the chair to 
support just the right mix of soft and rigid 
spots while simultaneously answering to the 
requirements of its actual functionality. 

 With track and mountain bikes back on 
the rise and the new generation of city bikes 
continually looking cuter and cooler than 
ever, one wonders if the fixed gear pheno-
menon’s popularity will be fleeting. However, 
no matter what, the fixie’s brake-free, and 
comparatively bigger rims are something 
one can always have some fun with.  Belgian 
artist, Jean-Luc Moerman incorporates the 
magnificence of human tattoos into Cinelli’s 
racy fixed gear bicycle collection resulting in 
a jaw-dropping collaboration with Cinelli 
that will surely bring the fixie’s spirit back to 
life once again. 


	cover 218
	preview product 218

