5

143

δεκεμβριοσ 2018

Θοδωρής
Αθερίδης

+

Άλκης
Κούρκουλος
Γιώργος
Πυρπασόπουλος

3 Special
Cover Stars

& LIVING
edItIoN

Men we

Love

G| FAVORITES

GLOW living winter 2018 152

the art of

design
Οι επιλογές της νέας εποχής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - keimena ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Old school finesse

Ένα πολυτελές αρχοντικό στις Βρυξέλλες μετατράπηκε σε boutique
Delvaux με την υπογραφή του Studio Vudafieri-Saverino Partners.
Πρόκειται για τον παλιότερo luxury οίκο δερμάτινων ειδών στον κόσμο, που ιδρύθηκε
στο Βέλγιο το 1829 και μόλις εγκαινίασε ένα νέο κατάστημα στην καρδιά των Βρυξελλών,
με τη λιτή επωνυμία Le 27. Στεγάζεται σ’ ένα μεγαλοπρεπές αρχοντικό στη Boulevard de
Waterloo, σε μια υπερσύγχρονη, πολυτελή, εμπορική περιοχή και είναι κάτι περισσότερο
από μια απλή μπουτίκ. Διαθέτει ένα μοναδικό περιβάλλον, συνδυάζοντας το savoir-faire
των συλλογών Delvaux με την ομορφιά των σημαντικότερων έργων τέχνης της βελγικής
παράδοσης, όπως έργα ζωγραφικής και κεραμικής, που δίνουν ζωή στον χώρο, ο οποίος
λειτουργεί παράλληλα και ως γκαλερί. Το interior design έχει την υπογραφή του Studio
Vudafieri-Saverino Partners, που εδρεύει στο Μιλάνο και από το 2012 είναι υπεύθυνο για
τη δημιουργία των καταστημάτων Delvaux παγκοσμίως.
Το Le 27 βασίζεται σε μια εντελώς νέα ιδέα, η οποία επικεντρώνεται σ’ ένα made-to-measure
concept: οι αρχιτέκτονες αποδίδουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βελγική ιστορική μνήμη,
δημιουργώντας μια μπουτίκ όπου η φιλοσοφία και η κληρονομιά της Delvaux βρίσκουν την
απόλυτη έκφρασή τους. Οι χώροι αποτελούν μια σύγχρονη ερμηνεία και γιορτή της πρώιμης
περιόδου του μοντέρνου σχεδιασμού, που ήταν τόσο σημαντική στην τοπική κουλτούρα
του 20ού αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προθήκες στους τοίχους, που
σχεδιάστηκαν σαν αφηρημένα έργα τέχνης, προς τιμήν του καλλιτεχνικού κινήματος De
Stijl του Mondrian. Τα έπιπλα συμπληρώνονται από εμβληματικά βελγικά design pieces,
που δημιουργήθηκαν από τους σημαντικότερους σχεδιαστές του 20ού αιώνα, όλα limited
editions, μοναδικά και σπάνια, αντάξια μια συλλογής μουσείου. Le 27 | Read more glow.gr

