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02Nautilus
hermes.com
marc-newson.com

` จะมีชอื่ เสียงระดับโลกในเรือ่ ง
แม้ Hermes
ของกระเปาหนังทีอ่ ยูใ่ นใจของสาวๆ ครึง่ ค่อนโลก
ก็ตาม แบรนด์นไี้ ม่มตี ำแหน่งแห่งหนใดๆ เกีย่ วกับ
‘ปากกา’ เลย Marc Newson จับมือกับ Pilot
` ด้วย
สร้างประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ให้กบั Hermes
อุปกรณ์การเขียนทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์คกู่ บั มวลมนุษยชาติมายาวนาน คุณอาจจะเลิกใช้การเขียน
ในการสือ่ สารมานานแล้ว แต่การพกพาปากกา
ของ Hermes
` + Marc Newson ย่อมสร้าง
ความหมายได้มากกว่านัน้ ...

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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magdassi.com

Roee Magdassi นักออกแบบชาวอิสราเอล
ทำคอลเล็คชัน่ Tre เป็นชุดสำหรับการอ่านหนังสือ
ซึง่ สามารถแยกชิน้ ออกไปใช้งานเดีย่ วได้ งานชุดนี้
เขาตัง้ ใจนำเอาฟอร์มของสัตว์หลายชนิดมาเป็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์อาร์มแชร์ทมี่ พี นักพิงหลังโอเวอร์ไซส์มา
จากรูปทรงหน้าอกของหมีและลิงกอริลล่า โคมไฟ
ทีม่ าจากยีราฟ นกฟลามิงโก และนกกระจอกเทศ
ตัวโตะวางหนังสือเป็นรูปทรง abstract ทีม่ าจาก
เสือดาวกำลังขย้ำเหยือ่ เวลามาตัง้ เป็นชุดรวมกัน
กลายเป็นพืน้ ทีส่ ำหรับอ่านหนังสือทีช่ วนนักอ่าน
ท่องเทีย่ วไปในโลกของจินตนาการกันอย่าง
เพลิดเพลิน

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 backrest 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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03 BIOMIMICRY
lilianvandaal.com

งานระดับนักศึกษาทีโ่ ดดเด่นอีกชิน้ จาก Royal
Academy of Arts ที่ Lilian van Daal สร้างเก้าอี้
ตัวนีข้ นึ้ มาด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยมี
คอนเซ็ปต์มาจากเซลล์ของต้นไม้ ด้วยความตัง้ ใจ
จะทดแทนวิธกี ารผลิตเฟอร์นเิ จอร์ทตี่ อ้ งมีเบาะ
หุม้ อย่างทีเ่ ห็นกันทัว่ ไปในตลาดซึง่ สิน้ เปลือง
ทรัพยากร แถมวัสดุบางอย่างเช่นโฟมยังนำกลับ
มารีไซเคิลได้ยาก van Daal ศึกษาโครงสร้างจาก
การพิมพ์แบบ 3 มิติ หลายๆ แบบทีใ่ ห้ทงั้ ความ
อ่อนนุม่ และความแข็งแรง รองรับการใช้งานได้
จริงๆ จังๆ ในอนาคตเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ จะมี
บทบาทสูงในวงการออกแบบอย่างไม่ตอ้ งสงสัย

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 conceptualized 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 nonrecyclable 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.
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04Cinelli

facebook.com/pages/Jean-Luc-Moerman/283325368497045

กระแสจักรยาน fixed gear อาจจะเริม่ ตกไป
บ้างในขณะทีก่ ระแสเสือหมอบและเสือภูเขากลับ
มาได้รบั ความนิยมมากขึน้ ตลอดจนจักรยาน
แม่บา้ นหรือจักรยานแนว city bike รุน่ ใหม่ๆ จะ
ทำออกมาเปรีย้ วๆ ไม่แพ้กนั แต่จดุ เด่นของวงล้อ
ทีม่ ขี อบกว้างกว่าเปิดโอกาสให้ใส่ลกู เล่นมากกว่า
เพราะไม่ตอ้ งมีเบรคคัน่ งานใหม่ของศิลปินชาว
เบลเยีย่ ม Jean-Luc Moerman จับอารมณ์และ
ลายสักสวยๆ บนร่างกายคนไปใส่ทวั่ จักรยาน
ราวกับชุบชีวติ fixed gear ขึน้ มาใหม่ แต่ละลายที่
ออกมาในเซ็ตนีน้ า่ จะมีสว่ นทำให้ fixed gear		
กลับมาฮิตอีกครัง้

05Halo chair

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 phenomenon’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.

michaelsodeau.com
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Hypetex เส้นใยคาร์บอนย้อมสีได้ทดลอง
ร่วมงานกับ Michael Sodeau สร้างเก้าอีเ้ ลานจ์
ตัวนีข้ นึ้ มาในแบบ limited edition คุณสมบัตขิ อง
Hypetex เป็นวัสดุทมี่ นี ำ้ หนักเบา ถูกพัฒนาขึน้
มาโดยทีมวิศวกรของรถฟอร์มลู า่ วัน เวลานำ
ชิน้ ส่วนหลังกับส่วนทีน่ งั่ มาต่อกันแบบบางๆ ยิง่
ให้ความรูส้ กึ เบาเหมือนจะลอยได้ แถมรูปทรงดู
เหมือนงานกราฟิกสนุกๆ ข้างหลัง ข้างๆ และ
ข้างหน้าดูแตกต่างกันออกไป

Hypertext has collaborated with Michael
Sodeau in the creation of this limited edition
lounge chair. With hypertext’s super lightweight carbon-fibre composite material
developed by a team of Formula One engineers, the intricately attached seat and backrest allows for a floatable feel and fun
graphical forms when viewed from different
angles.

