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Минало 
текст и подбор: Виолета Пенчева

фотография: снимките на продуктите са 
предоставени от фирмите производите-
ли. След имената им в скоби ще видите 

техните представители, адреси на стр. 142.

настоящеvs.  vs.  vs.  vs.  vs.  vs.  vs.  

ЖиВеем ВъВ Времена на 
резки и драСтични Про-

мени. тоВа, което е ноВо 
днеС, е Старо утре. тех-

нологиите 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 Веко-
Ве на заСтой като Сред-

ноВекоВието и затоВа Си 
задаВам ВъПроСа – защо 

След 60-годишна иСто-
рия Столът daR (dining 

aRmchaiR Rod) на СъПрузи-
те дизайнери чарлз и рей 

имС ВСе още е емблема 
В дизайнерСкото СъСло-

Вие? През Същия този Пе-
риод бе разработена ядре-
на бомба и бе забранена, 

чоВек летя до луната и Се 
Върна, телефоните С Жи-
ца Станаха голям touch 
диСПлей, а колите Се за-

хранВат 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 из-
работВа Столa euphoRia. 

Питам Се дали Видът 
лъЖе и ВСъщноСт 
те еднакВи ли Са?

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 поли-
естер, 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. моно-
кокът (цялостно излята "черупка", която 
носи тежестта, а не скеле или вътреш-
на 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 твър-
дите плоскости Woodstock® се нагряват, 
за да омекнат. тогава заедно с тапице-

рията, която има свойството при пови-
шаване на температурата да се залеп-
ва за материала, се поставят в преса. 
След компресирането "черупката" се 
оразмерява с лазер. заради рецикли-
раните материали, състезанието по 
екологичност печели euphoria. интерес-
ното 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, получа-
ваме реми. друга част от  "надпрева-
рата" включва сравнение на цветовата 
гама при двата стола – за тапицерията 
на daR се предлагат тринадесет моде-
ла, 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 оста-
вям демократичния избор на вас. 

daR
чарлс и рей имс, 1950 г.

производител: Vitra
контакт: www.vitra.com

фотография: marc eggimann

Дизайнът е поДхоДяща  
комбинация от материали,  

с които разрешаваш проблем 
Чарлс имс

euphoRia
Паола навоне, 2011г.
производител: еumenes
фотография: еumenes
контакт: www.eumenes.it

те са хамелеони, които могат Да 
се приспособят към всяка сре-
Да. те са номаДски и творЧески, 
млаДи и революционни.

паола навоне


