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Минало vs.vs.
vs.
vs.
vs.vs.
vs.настояще
текст и подбор: Виолета Пенчева
фотография: снимките на продуктите са
предоставени от фирмите производители. След имената им в скоби ще видите
техните представители, адреси на стр. 142.

Живеем във времена на
резки и драстични промени. това, което е ново
днес, е старо утре. Технологиите се развиват с
пълна пара. Дигиталният
свят доведе до Facebook,
Wikileaks и Wikipedia. през
има-няма десет години
се сменя типологията на
периодите на развитие –
доскоро бяхме в модерно
индустриално общество,
вече сме в постмодерно
капиталистическо. Няма
и следа от дългите векове на застой като Средновековието и затова си
задавам въпроса – защо
след 60-годишна история столът DAR (dining
armchair rod) на съпрузите дизайнери Чарлз и Рей
Имс все още е емблема
в дизайнерското съсловие? През същия този период бе разработена ядрена бомба и бе забранена,
човек летя до луната и се
върна, телефоните с жица станаха голям touch
дисплей, а колите се захранват от електричество
и вода. Дори и вече да не
са сред нас, семейство
Имс със своя DAR успяват
косвено да "вдъхновят"
дизайнерката Паола
Навоне. За Eumenes тя изработва столa Euphoria.
Питам се дали видът
лъже и всъщност
те еднакви ли са?

DAR

Чарлс и Рей Имс, 1950 г.
производител: Vitra
контакт: www.vitra.com
фотография: Marc Eggimann

Euphoria

Паола Навоне, 2011г.
производител: Еumenes
фотография: Еumenes
контакт: www.eumenes.it

Те са хамелеони, които могат да
се приспособят към всяка среда. Те са номадски и творчески,
млади и революционни.

Дизайнът е подходяща
комбинация от материали,
с които разрешаваш проблем
Чарлс Имс
Макар и Vitra (Adob Design) през 2010
г. да представиха DAR от полипролиен,
аз ще ви говоря за оригинала. DAR
(80x62x58 см) е изработен от отлято в
калъп фибростъкло, подсилено с полиестер, за да се оформи "пластмасовата
черупка". Той, за разлика от Euphoria,
(от гр. - състояние на духа, блаженство)
не е изработен от материал, който се
рециклира. Euphoria (68x57x57 см), от
своя страна, е съобразена изцяло с
природата, без да нарушава своята

функционалност и елегантност. Монококът (цялостно излята "черупка", която
носи тежестта, а не скеле или вътрешна рамка. Позната ни е от болидите на
Formula 1 и кабините на самолетите.
В случая "монокок" е седалката) е от
материала Woodstock®, смес от 50%
прахообразен дървен материал и 50%
полипропилен. Седалката се изработва
чрез термоформоване. При него твърдите плоскости Woodstock® се нагряват,
за да омекнат. Тогава заедно с тапице-

Паола Навоне

рията, която има свойството при повишаване на температурата да се залепва за материала, се поставят в преса.
След компресирането "черупката" се
оразмерява с лазер. Заради рециклираните материали, състезанието по
екологичност печели Euphoria. Интересното при DAR е металната конструкция,
която държи монокока, наричана още
и "Айфелова кула". Основата на стола
се прикрепя към нея с противоударни
гумени свръзки - иновация, въведена

от Имс. Целта им е да съединят двата
основни елемента с еластична спойка,
която да улесни огъването и да олекоти
движението на облегалката. Така DAR
печели този кръг, тъй като Еuphoria
предлага семпла стоманена структура.
Ако броим все още резултата, получаваме реми. Друга част от "надпреварата" включва сравнение на цветовата
гама при двата стола – за тапицерията
на DAR се предлагат тринадесет модела, а на Еuphoria - с един-два повече.

Цветовете на "черупката" и при двата
модела са по осем. Пак равенство, така
че, ако искате, да кажа цената и да не
продължавам повече. DAR се предлага
за около 300 британски лири, а Euphoria
за около 80 – 180 евро, в зависимост от
материала. Така че, лично аз, като един
необичащ да се конфронтира човек,
обявявам окончателен паритет и оставям демократичния избор на вас.

