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ОЩЕ НОВИНИ

ДУМАТА ИМА ЖУРИТО – ФЕДЕРИКО ДЕЛРОССО
26.09.2019 | Категория: Всички

(https://d32swnnyen7sbd.cloudfront.net/news/0001/60/7d7525d282ea5fd29a7bd3428a4f0d943a609dcd.jpeg)
Един от членовете на журито в Националното съревнование за интериорен дизайн Dibla Design Awards 2019
(http://dibla-awards.com/), както и лектор в предстоящия „Дибла Семинар“ (https://dibla.com/news/dibla-seminarsvetovniiat-dizainerski-elit-za-prvi-pt-v-blgariia), Федерико Делроссо ни оказва честта не само да оценява
независимо и компетентно постъпилите проекти в съревнованието, но и да разкрие пред българската публика
тайните на своя успех и нестихващо вдъхновение. Определен като един от десетте съвременни дизайнери,
променили света, Федерико замисля проекти с изискана лекота, с минималистичен и натуралистичен подход,
запазвайки духа и атмосферата на пространствата. Сред многобройните му постижения са важните
сътрудничества с марки като Davide Groppi, HenryTimi и много други. Неговата стенна лампа Mima е номинирана
на 21-вия Златен Компас 2008 и е включена в постоянната колекция на ADI Compasso d'Oro Design Museum, а
през 2012 г. проектът му за дизайн на ресторанти Notime е сред финалистите за Best of Year Award. Федерико
Делроссо има множество публикации в национални и международни списания, а през 2013 г. излиза неговата
монография “Pushing the Borders”.
Повече за Федерико и неговата философия ще можете да чуете от самия него по време на предстоящия „Дибла
Семинар“ (https://dibla.com/news/dibla-seminar-svetovniiat-dizainerski-elit-za-prvi-pt-v-blgariia), а дотогава ето как
отговори на въпросите ни прочутият италиански дизайнер.



.............................................................................................................................................................................................
Във Вашия филм „Да мечтаеш истинското“, който е част от официалния подбор на Миланския фестивал за
филми за дизайн 2018 г., говорите колко важно е да се мечтае разумно. Бихте ли обяснили? Как
въплъщавате този възглед в работата си?
„Да мечтаеш истинското“ може да изглежда като оксиморон, но това е целта, която винаги си поставям – както в
живота, така и в професията. Това означава да мечтаете здраво стъпили на земята и предполага осъзнаване, без
което няма истински стимули. Освен това вярвам, че мечтаенето за невъзможното е твърде лесно, банално.
Вие сте бивш състезател във Формула 3, който не крие страстта си към високата скорост и надхвърлянето
на личните граници. Колко важно според Вас е да надскочите границите си, когато става въпрос за
работа? И къде човек трябва да се забави или спре?
„Надхвърлянето на границите“ е метафора, която правилно описва моята работа и моя подход към всичко, което
правя. За мен това означава непрекъснато да търся онази специална тръпка, която човек изпитва когато
направи пробив и преодолее ограниченията си в дадена ситуация. Считам, че този порив идва от страстта ми към
състезанията и автомобилизма през целия ми живот, която основно пренесох в работата и в ежедневието си.
Състезанията ме научиха на дисциплина, на спазване на правилата на играта, но и колко е важно да знаеш как
да преодолееш дори собствените си граници, като поемаш отговорност за риска. Много по-опасно или вредно е
само да стоиш и да гледаш, или просто да следваш другите, отколкото да се включиш и да се опиташ да стигнеш
по-далеч, да се движиш на предела си. „Надхвърлянето на границите“ е и заглавието на първата ми монография,
която представя подбор от проекти, осъществени за двадесет години работа. Тази книга представлява
завършека на един важен цикъл в живота ми както на лично, така и на професионално ниво – нещо, което
смятах за необходимо, за да нулирам измервателния уред и да започна ново приключение.
Кой от завършените Ви проекти Ви кара да се чувствате особено горд?
Къщата Тека е проект, по който работех последните няколко години и който беше открит преди няколко
месеца. Целта беше да се възстанови малка провинциална сграда на хълмовете на Биелла в Италия. Проектът се
основава на композиционно преобръщане, което изнася малкия предварително съществуващ обем навън,

дематериализирайки го и пораждайки нова функция на терена. Селският зид се превръща в основа, във връзка
със земята и мястото, а върху него израства нова лека и прозрачна инверсия: бетонна структура, открита към
пейзажа, с две широки хоризонтални крила и стъклена „кожа“, напълно отваряема, поместваща целия обем.Тази
работа се корени в мястото и в равновесието с него, но същевременно е просмукана от нови възможности и
връзки.Отношенията между минало и настояще, между работа и среда, се уравновесяват, без да се променя
размерното равновесие на мястото, засилвайки стойността на заобикалящата атмосфера и превръщайки се в
културна и зрителна отправна точка.
Кои, според Вас, са трите най-важни фактора при проектирането на пространство?
За мен има един основен фактор, преди всички останали: равновесието между естествената светлина и обемите.
Във всичките си проекти търся емоционална въвлеченост със светлината, във всички нейни естествени вариации
и нюанси през целия ден, и взаимодействието между светлина и сянка, когато осветлението е изкуствено.
Вие проектирате широка гама от пространства – частни жилища, ресторанти, рехабилитационни центрове,
офис сгради, индустриални помещения. Какво ви накара да станете толкова разнообразен?
Разнообразието е това, което поддържа мотивацията. Чувствам, че съсредоточаването само върху конкретна
област на работа би било ограничение за мен. В кариерата си разработих свой метод на работа, който мога да
прилагам към всякакъв вид проект и който ми позволява да експериментирам в най-разнообразни области.
Също така, за мен е неразбираемо, освен в чисто търговски план, разделението между архитектура, интериор и
дизайн. Не мисля, че мащабът наистина има значение, важни са идеите и проектантските подходи. Вярвам в
цялостното виждане за проекта във всякакъв мащаб.
Вие сте архитект с богата международна кариера, който си е сътрудничил с многобройни марки от САЩ,
Турция, Франция, Швейцария и др. Кой е ключовият елемент за доброто общуване и разбиране между
дизайнер и клиент?
Да си в съответствие със себе си, да успееш да прехвърлиш своя мисловен и дизайнерски подход чрез реалния
си опит.
И накрая, във връзка с приближаването на конкурса, в който ще бъдете част от журито, какъв съвет бихте
дали на участниците в тазгодишните награди Dibla Design Awards? Каква е тайната на успеха в света на
дизайна?
Моят съвет е винаги да вършите работата си със страст и да бъдете съгласувани със себе си и своята
дизайнерска етика.
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Покани за Церемонията ще откриете на:
(https://bilet.bg/bg/events/dibla-design-awards-2019/1630)
Очакваме ви на 21 ноември 2019 г. от 19:30 ч. в Sofia Event Center
.............................................................................................................................................................................................
Съорганизатори и партньори на събитието:
(http://www.roca.bg)
electric.com/site/home/index.cfm/bg/)

(http://www.schneider(https://iec.bg/index.php/bg/)

(https://www.ied.edu/?
utm_source=dibla&utm_medium=display&utm_campaign=campaign%3D1718_estero_x&utm_content=logo)
(http://studyinitaly.bg/)
(http://www.domusacademy.com/en/)
.............................................................................................................................................................................................
Медийни партньори:

©2019 Dibla.com ® Най-голямата платформа за дизайн в България™

