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Organic Design
Σο Organic Design εξελύχθηκε κυρύωσ ςτο διϊςτημα 19201980. Σον όρο “organic design” ϋκανε γνωςτό ο Frank Lloyd Wright ο
οπούοσ υποςτόριζε ότι η φόρμα και η λειτουργύα όταν ϋνα. Ο ύδιοσ
δεν ςχεδύαζε ςύμφωνα με το ςτυλ, αλλϊ ςύμφωνα με τη λειτουργύα
και επϋτρεπε ςτο ςτυλ να ςυμβϊλει. Σολμούςε να διαφοροποιόςει
τισ μϋχρι τότε ςυνηθιςμϋνεσ φόρμεσ αν εκεύνοσ ϋκρινε ότι δεν
κϊλυπταν τισ δύκεσ του απαιτόςεισ.
Ο οργανικόσ ςχεδιαςμόσ ϋγινε ευαύςθητοσ ςτα οικολογικϊ
θϋματα. Οι designers λαμβϊνουν υπόψη τη χαμηλό κατανϊλωςη
ενϋργειασ, χρηςιμοποιούν καινούργια υλικϊ, δύνουν ϋμφαςη ςε
ανανεώςιμεσ πηγϋσ και ςτην ανακύκλωςη. Κϊτι ϊλλο που
απαςχολούςε την τότε εποχό, όταν ο τρόποσ με τον οπούο μπορούςε
ο χώροσ να ςυνδεθεύ εύτε λειτουργικϊ εύτε οπτικϊ με τα αντικεύμενα
τα οπούα περιβϊλλει, καθώσ και ο τρόποσ με τον οπούο εκεύνα
ςυνδϋθηκαν αρμονικϊ με τη βοόθεια των χρωμϊτων, των αναλογιών
και των υλικών.
Η χρόςη οργανικών μορφών αρχικϊ εμφανύζεται μετϊ τα τϋλη
τησ δεκαετύασ του ’20, κατϊ την αρχό τησ δεκαετύασ του ’30. Ήταν
μια περύοδοσ επιςτημονικόσ ϊνθηςησ με τη βιολογύα να
αναπτύςςεται ραγδαύα και τη χρόςη του μικροςκοπύου να γύνεται
ευρύτερη. Έτςι οι Organic designers ϊρχιςαν να χρηςιμοποιούν την
επιςτημονικό ανϊπτυξη προσ όφελοσ τουσ και βρόκαν μια νϋα
διϋξοδο ϋκφραςησ. Ο τρόποσ απεικόνιςησ του μικρόκοςμου από τουσ
βιολόγουσ βοόθηςε ςτην εύρεςη των βαςικών χρωμϊτων του
κινόματοσ, ενώ τα ςχόματα από αυτόν αποτϋλεςαν τισ βαςικϋσ
φόρμεσ των αντικειμϋνων κατϊ την περύοδο του Organic Design.
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Βαςικά υλικά & χρώματα
Παρόλο που το οργανικό ςχϋδιο ςυνδϋεται με τη φύςη, τα
υλικϊ που χρηςιμοποιούνται κυρύωσ εύναι το μϋταλλο και το
πλαςτικό. Σο δεύτερο κυρύωσ ύςωσ και με ειρωνικό τρόπο, με τη
δικαιολογύα ότι εύναι ευκολότερη η δημιουργύα καμπυλωτών
αντικειμϋνων που παραπϋμπουν ςτισ οργανικϋσ δομϋσ.
Οι designers τησ εποχόσ χρηςιμοποιούν ϋντονεσ και πλακϊτεσ
χρωματικϋσ αποχρώςεισ ςτισ δημιουργύεσ τουσ. Δεν ςυνηθύζουν να
χρηςιμοποιούν μοτύβα, όταν όμωσ αυτό γύνεται, η παρουςύα τουσ
γύνεται ιδιαύτερα εμφανόσ. Προτιμούν τα ουδϋτερα χρώματα (ϊςπρο
– μαύρο), το αςημϋνιο, καθώσ επύςησ και τα τρύα βαςικϊ (μπλε –
κόκκινο – κύτρινο). Πειραματύζονται με μεύξεισ αυτών και ςυχνϊ
καταλόγουν ςε παραπλόςιεσ αποχρώςεισ του πορτοκαλύ και του
πρϊςινου.
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Ιςτορικό υπόβαθρο του Organic Design
Β’ Παγκόςμιοσ πόλεμοσ
Ο Β’ Παγκόςμιοσ πόλεμοσ χαρακτηρύςτηκε ωσ πόλεμοσ αερύων
ό ωσ design τησ τρομοκρατύασ. Η πρωτοτυπύα τησ ιςτορικόσ αυτόσ
περιόδου ςυνοψύζεται πλόρωσ ςτουσ όρουσ: τρομοκρατύα, design και
περιβϊλλον.
Η τρομοκρατικό πρακτικό δημιούργηςε τουσ όρουσ για τη
διεξαγωγό εχθροπραξιών μεταςτρατιωτικού τύπου. Το
βιομηχανικό design κατόρθωςε να επαναςυνδϋςει το
φονξιοναλιςμό με την αντύληψη. Και τϋλοσ η επινόηςη του
περιβϊλλοντοσ δημιούργηςε τουσ όρουσ για τη διαςϊφηςη
ϊγνωςτων μϋχρι τότε ςχϋςεων μεταξύ φαινομϋνων τησ ζωόσ και
φαινομϋνων τησ γνώςησ. Ο 20οσ αιώνασ θα καταγραφτεύ ςτη μνόμη
ςαν εκεύνη η εποχό που ςυνϋλαβε την αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ
ςκϋψη, να μην αποτελεύ πια ςτόχο το ςώμα του αντιπϊλου
αλλϊ το περιβϊλλον αυτού.
«Μου παύρνετε τη ζωό, εϊν μου αφαιρϋςετε τα προσ το
ζην». Σα προσ το ζην περιελϊμβαναν πϋρα από τα τησ οικονομύασ και
εκεύνα τησ οικολογύασ, δηλαδό τισ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ τησ
ανθρώπινησ ύπαρξησ που ϋχουν μϊλιςτα μπει ςτο επύκεντρο τησ
ανηςυχύασ. Ο τρόμοσ τησ εποχόσ του Β’ παγκοςμύου πολϋμου
απϋκτηςε τη μορφό του μϋςα από τον εμπλουτιςμό τησ
μοντϋρνασ επιςτημονικόσ γνώςησ με ςκοπό την εξόντωςη μϋςα
από τη θεωρύα για το περιβϊλλον. Ο χημικόσ πόλεμοσ εύναι
αποτϋλεςμα τησ παραπϊνω απλόσ ςυνεπαγωγόσ. Ο
«οικολογικοποιημϋνοσ» και διευρυμϋνοσ ςτο ατμοςφαιρικό
περιβϊλλον πόλεμοσ εύχε μετατραπεύ κυριολεκτικϊ ςε μϊχη γύρω
από την πρώτη ύλη τησ αναπνοόσ. Οι επιθϋςεισ προγραμματύζονταν
και διεξϊγονταν πϊνω ςτισ βιολογικϋσ αδυναμύεσ του αντιπϊλου.
Σο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι μϋχρι τότε ανειδύκευτοι
για το ςκοπό αυτό ςτρατιώτεσ τησ δύςησ και τησ ανατολόσ όταν η
εκπόνηςη κι εφαρμογό τϋτοιων τεχνικών, ώςτε η
ατμοτρομοκρατύα να λειτουργόςει ςαν design ενόσ
περιοριςμϋνου τμόματοσ τησ ατμόςφαιρασ. Για την επύτευξη του
ςκοπού αυτού όφειλαν να υλοποιηθούν οι κανόνεσ τησ αρμόδιασ
τϋχνησ. Η καταςκευό των τεχνητών νεφών πολϋμου απαιτούςε τον
ιδανικό χειριςμό παραγόντων όπωσ ςυγκϋντρωςη τοισ εκατό,
ταχύτητα καθύζηςησ, ςυνεκτικϋσ ιδιότητεσ, μϊζα, διεύρυνςη και
κινητικότητα καθώσ και μια ςειρϊ ϊλλων δεδομϋνων που εν ολύγοισ
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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αποτϋλεςαν αντικεύμενο τησ ςκοτεινόσ αυτόσ μετεωρολογύασ
εξειδικευμϋνων «νεφώςεων».
Κατϊλοιπα του Β’ παγκοςμύου πολϋμου εύναι (1) η μεγϊλη
οικολογικό καταςτροφό που προκλόθηκε από τουσ τόνουσ
χημικών αϋριων που ελευθερωθόκαν ςτην ατμόςφαιρα και (2) η
δημιουργύα ψυχικών νοςημϊτων, όπωσ η κατϊθλιψη, ςτουσ
εναπομεύναντεσ από τον πόλεμο, καθώσ επύςησ και η ανϊγκη για τη
ανϊπτυξη μιασ νϋασ οικονομικόσ τϊξησ.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ευφορύασ μετϊ τον πόλεμο, οι
προςδοκύεσ των καταναλωτών «ϋτρεξαν» ςε υψηλϊ επύπεδα. Οι
ϊνθρωποι όθελαν την τελευταύα λϋξη τησ τεχνολογύασ και ο
ςχεδιαςμόσ, η καταςκευό, και μηχανιςμού εξοικονόμηςησ ενϋργειασ,
αποτϋλεςαν βαςικϊ design χαρακτηριςτικϊ.

Design ςτον πόλεμο
ΟΥριτσ Φϊμπερ γνωρύζει δόξεσ και τιμϋσ ςαν πατϋρασ τησ μϊςκασ
αερύου.

υςχζτιςη Β’ Παγκοςμίου πολζμου με Organic Design
O Β’ Παγκόςμιοσ πόλεμοσ επηρϋαςε ςε ςημαντικό βαθμό το
Organic Design. Οι ϊνθρωποι μετϊ από την μαύρη περύοδο του
πολϋμου αναζητούςαν χαρούμενα και ϋντονα χρώματα, όθελαν να
απολαύουν τη φύςη και τον όλιο και επιζητούςαν την απλότητα
ςτην καθημερινότητα τουσ. Έτςι προςπαθώντασ να απαλλαχτούν
από την κατϊθλιψη δημιούργηςαν μια νϋα οικονομικό τϊξη με
υψηλϋσ απαιτόςεισ. Σα παραπϊνω επηρϋαςαν τισ ςχεδιαςτικϋσ
γραμμϋσ τησ εποχόσ και αποτϋλεςαν την ανϊγκη για γυαλιςτερϋσ και
λεύεσ επιφϊνειεσ ςτα αντικεύμενα, καθώσ και ϋντονεσ χρωματικϋσ
αποχρώςεισ ςε αυτϊ.
Μια ϊλλη επιρροό του πολϋμου εύναι τα υλικϊ που
χρηςιμοποιόθηκαν ςτο organic design. Κατϊ την περύοδο του
πολϋμου και εξαιτύασ τησ μαζικόσ παρϊγωγησ όπλων, το μϋταλλο
όταν πολύ διαδεδομϋνο και χρηςιμοποιεύτο ςε κϊθε πτυχό του, εύτε
για την παρϊγωγη καταλυμϊτων, εύτε για την παρϊγωγη ςφαιρών,
εύτε για την δημιουργύα διαφόρων ανθεκτικών ςκευών. Έτςι το
μϋταλλο αποτϋλεςε ϋνα από τα κυρύα υλικϊ για τα αντικεύμενα τησ
περιόδου του organic design.
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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Επιρροζσ από αλλά κινήματα
International Design (1920 – 1980)
Σο κύνημα αυτό χαρακτηρύςτηκε από τη δύναμη, την
κομψότητϊ του και τη ςαφόνεια ςτισ φόρμεσ που ακολουθούςε.
Κινόθηκε ςτη φιλοςοφύα τησ απλότητασ, ςτοιχεύο που αργότερα
θα εφαρμοςτεύ από το Organic Design. υνδϋθηκε με τον πρόωρο
μοντερνιςμό και την προςπϊθεια των εκπροςώπων του να το
διεθνοποιόςουν.
Σο international design επηρεϊςτηκε από ςημαντικϊ γεγονότα
τησ εποχόσ, καταλυτικϊ τόςο για την ιςτορύα όςο και για τα
επερχόμενα κινόματα design. Ο Α’ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ (19141918) και η ϊμεςη ανϊγκη για ανοικοδόμηςη των κατεςτραμμϋνων
κτηρύων, η Οκτωβριανό Επανϊςταςη ςτη Ρωςύα, με τη δημιουργύα
μύασ νϋασ κοινωνικόσ τϊξησ, τησ εργατικόσ, η ϊνοδοσ ςτην εξουςύα
αυταρχικών και φαςιςτικών καθεςτώτων ςτη Γερμανύα, την Ιταλύα
και τη οβιετικό Ένωςη, και φυςικϊ η οικονομικό κρύςη του ’30 με
τισ τερϊςτιεσ οικονομικϋσ απώλειεσ για Αμερικό και Ευρώπη
επηρϋαςαν το international design το όποιο ςτη ςυνεχεύα ςυνϋβαλε
καθοριςτικϊ ςτη διαμόρφωςη του organic design, αρχικϊ μϋςω τησ
ςτροφόσ προσ τισ οργανικϋσ φόρμεσ ςτα αντικεύμενα, που αποτελεύ
ϋνα από τα βαςικότερα χαρακτηριςτικϊ του δεύτερου- από το οπούο
πόρε και το όνομϊ του.
Επιπλϋον, η τϊςη να χρηςιμοποιούνται ςε μεγϊλο βαθμό,
βιομηχανικϊ υλικϊ, υπόρξε αφορμό για το organic design να επιδοθεύ
ςτη χρόςη πρωτότυπων, ςύγχρονων υλικών. Έτςι οι ςχεδιαςτϋσ
εύχαν τη δυνατότητα να «παύξουν» με τισ διαφορετικϋσ υφϋσ, τα
χρώματα και τισ ιδιότητεσ των καινούργιων υλικών, που τουσ
προςϋφερε η βιομηχανύα. Επύςησ υιοθετόθηκε από τουσ ςχεδιαςτϋσ
του organic design η αντύληψη που ξεκύνηςε τότε, ότι ϋνα
αντικεύμενο, ϋνα κτύριο κ.ο.κ. πρϋπει να εναρμονύζεται με τη φύςη
του και να λειτουργεύ ωσ ςύςτημα με το περιβϊλλον του.

υςχζτιςη International Design με Organic Design
 Αρχικϊ και τα δυο κινόματα ϋχουν ωσ κοινό χαρακτηριςτικό
τουσ την απλότητα και την κομψότητα.
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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 Σο International Design ώθηςε το Organic Design να αςχοληθεύ
περιςςότερο με τον ϊνθρωπο και γενικότερα τη φύςη, όχι
μόνο με την ϋννοια να καλύψει τισ ανϊγκεσ του χρόςτη, αλλϊ
ςυγκεκριμϋνα χρηςιμοπούηςε ωσ πρότυπο οργανικϋσ φόρμεσ
για την δημιουργύα αντικειμϋνων.
 το International Design χρηςιμοποιόθηκαν διϊφορα
βιομηχανικϊ υλικϊ που ϋπειτα παρακύνηςαν τουσ ςχεδιαςτϋσ
του Organic Design να ψϊξουν και να αςχοληθούν με ςύγχρονα
υλικϊ και ϋντονα χρώματα.
 Σϋλοσ ςτο International Design δημιουργόθηκε η ανϊγκη ϋνα
αντικεύμενο να εναρμονύζεται με τη φύςη του και να λειτουργεύ
ωσ ςύςτημα με το περιβϊλλον του, δηλαδό κϊθε αντικεύμενο
να μπορεύ να “ςταθεύ” εκτόσ από μόνο του και μϋςα ςε ϋνα
γενικότερο ςύςτημα. Ανϊγκη που ςτο Organic Design
καθιερώθηκε ωσ βαςικϊ ςχεδιαςτικό χαρακτηριςτικό.

Art Deco (1920 – 1939)
Σο κύνημα του Art Deco εντϊςςεται χρονικϊ μϋςα ςτο
International Design, ςυνεπώσ επηρεϊζεται ςε μεγϊλο βαθμό από
αυτό. Αναπτύχθηκε κϊτω από καθοριςτικϋσ, για το ύφοσ του,
κοινωνικοπολιτικϋσ ςυνθόκεσ, με ϋξαρςη τησ ανεργύασ μετϊ το
μεγϊλο κραχ και την οικονομικό κρύςη που επικρατούςε και τα
ολοκληρωτικϊ καθεςτώτα να ανεβαύνουν ςτην εξουςύα.
Επεκτϊθηκε ςε πολλούσ τομεύσ τησ τϋχνησ: ςτο βιομηχανικό
ςχϋδιο (industrial design), τισ αφύςεσ (poster design) και τη
γραφικϋσ τϋχνεσ, τη φωτογραφύα και την αρχιτεκτονικό, τη μόδα και
τα περιοδικϊ. Επηρεϊςτηκε ςημαντικϊ από τον κυβιςμό, την Art
Nouveau και το Bauhaus. Φαρακτηρύςτηκε από τη ςυμμετρύα, τη
γεωμετρικό ςχηματοπούηςη και την αυςτηρότητα, που οι ςυνθόκεσ
επϋβαλλαν να προωθεύ.
Παρϊλληλα όμωσ προϋβαλλε και την κομψότητα και τον
κοςμοπολιτιςμό, προκαλώντασ τουσ ανθρώπουσ από όλα τα
κοινωνικϊ ςτρώματα να αγορϊζουν. Μϋςω των εντύπων τησ εποχόσ
εξιδανύκευε τον ςυγκεκριμϋνο τρόπο ζωόσ, παρακινώντασ τον κόςμο
να ζει ϋτςι. Για το λόγο αυτό τρϊφηκε εκτόσ από τουσ πλούςιουσ
ςυλλϋκτεσ και από τουσ λιγότερο καλλιεργημϋνουσ, νεόπλουτουσ
κοςμοπολύτεσ του Μεςοπολϋμου.
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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Κινόθηκε ςύμφωνα με τισ επιταγϋσ τησ βιομηχανύασ και
προςπϊθηςε να την «παντρϋψει» με την τϋχνη, όπωσ ακριβώσ
και το organic design που χρηςιμοπούηςε τη βιομηχανύα ωσ μϋςο για
την επύτευξη τησ τϋχνησ. ύγουρα όμωσ αυτό που επηρϋαςε ιδιαύτερα
το organic design όταν οι απλϋσ και τολμηρϋσ φόρμεσ, και οι
επαναλόψεισ αυτών καθώσ και των μοτύβων που τισ πλαιςύωναν.

υςχζτιςη Art Deco με Organic Design
 Σο Art Deco ϋχει ωσ βαςικό χαρακτηριςτικό του εκτόσ
από την αυςτηρότητα και την ςυμμετρύα λόγω του ότι οι
καλλιτϋχνεσ τησ εποχόσ προςπαθούςαν μϋςα από τα
ϋργα τουσ να περϊςουν ϋνα ιςχυρό μόνυμα
διαφορετικού τρόπου ζωόσ ςτο κοινό. Η ςυμμετρύα
πϋραςε αργότερα και ςτα περιςςότερα ϋργα του Organic
Design.
 Ένα ϊλλο βαςικό χαρακτηριςτικό του Art Deco που
επηρϋαςε το Organic Design εύναι ότι οι καλλιτϋχνεσ
προςπϊθηςαν κϊθε αντικεύμενο, εκτόσ από χρηςτικό, να
ϋχει και αιςθητικό λειτουργιϊ. Δηλαδό ϋδιναν ϋμφαςη
και ςτη εμφϊνιςη των αντικειμϋνων και προςπαθούςαν
να ςυνδυϊςουν την βιομηχανύα με την τϋχνη.
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Guidelines GO chair
Η καρϋκλα GO chair ςχεδιϊςτηκε και λανςαρύςτηκε ςτην
αγορϊ το 2001 από τον Ross Lovegrove. Σην παρϊγωγη και την
προώθηςη τησ ανϋλαβε η Bernhardt Design.

1. Απομύμηςη οργανικών φορμών (οςτϊ φϊλαινασ).

Όπωσ παρατηρούμε, τα ςχϋδια τησ καρϋκλασ επηρεϊζονται
ϊμεςα από οργανικϋσ φόρμεσ και ςυγκεκριμϋνα από τισ διϊφορεσ
οπτικϋσ γωνύεσ των οςτών των φαλαινών.
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2. Αποκλειςτικό χρόςη καμπυλών και φόρμεσ που
ακολουθούν το ανθρώπινο ςώμα.

Σο ςχϋδιο τησ καρϋκλασ περιϋχει μόνο καμπύλεσ γραμμϋσ
και επιφϊνειεσ, οι οπούεσ ακολουθούν την ανατομύα του
ςώματοσ.

3. Ενιαύα Φόρμα, ελαχιςτοπούηςη αρθρώςεων.

την καταςκευό τησ καρϋκλασ επιδιώκεται να μην εύναι
εμφανεύσ οι αρθρώςεισ, με αποτϋλεςμα να δύνεται η εντύπωςη
τησ ενιαύασ, μονοκόμματησ φόρμασ.
4. Σχεδιαςμόσ κενού.
Ο Lovegrove κινεύται ςτο χώρο του μινιμαλιςμού,
ακολουθώντασ τη λογικό των ζωντανών οργανιςμών ςτο
μικρόκοςμο, οι οπούοι ϋχουν μόνο τα τελεύωσ απαραύτητα για να
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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λειτουργούν ςωςτϊ. Γι’ αυτό και οι περιςςότερεσ καρϋκλεσ του
ϋχουν τρύπεσ, τουλϊχιςτον όπου αυτό εύναι δυνατό, ώςτε να μη
χϊνεται η χρηςτικότητϊ τουσ. Επιπλϋον τα κενϊ «ελαφραύνουν»
την όλη ςύνθεςη, η οπούα φαύνεται να «αναπνϋει».
5. Συμμετρύα.

Παρατητεύται ςυμμετρύα ωσ προσ τον κϊθετο ϊξονα, ο οπούοσ
ϋχει ςχεδιαςτεύ και παραπϊνω.
6. Λειτουργικότητα.
Η λειτουργικότητα εκτόνεται ςτην ικανοποιητικό εκπλόρωςη
τησ ειδικόσ λειτουργύασ, δηλαδό του πρακτικού ςκοπού για τον
οπούο προορύζεται η GO Chair. Επιπλϋον εύναι ςχεδιαςμϋνη ώςτε
να αγκαλιϊζει το ςώμα του χρόςτη (δηλαδό εύναι ανατομικό).
7. «Πϊντρεμα» βιομηχανύασ και τϋχνησ.
Όπωσ δηλώνει και ο ύδιοσ ο Lovegrove, επιδιώκει να
δημιουργόςει μια αύςθηςη τησ γλυπτικόσ ομορφιϊσ ςτα
βιομηχανικϊ προώόντα, με αποτϋλεςμα το τελικό προιόν να
αποτελεύ ϋνα «μαζικό» ϋργο τϋχνησ.

Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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8. Γυαλιςτερϋσ επιφϊνειεσ.

9. Λεύεσ Επιφϊνειεσ.

10. Υλικό: Μϋταλλο (Μαγνόςιο).
Η χρόςη του μαγνηςύου ωσ υλικού για την καταςκευό τησ
καρϋκλασ, εξυπηρετεύ ςκοπούσ όπωσ η κϊλυψη πολλαπλών
αναγκών και η ανθεκτηκότητα.
11. Μονοχρωμύα (ϊςπρο ό αςημϋνιο).
Οι ςυγκεκριμϋνεσ καρϋκλεσ διατύθενται αποκλειςτικϊ ςε λευκό
και αςημύ χρώμα.
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12. Κϊλυψη πολλαπλών αναγκών.
Η καρϋκλα εύναι ςχεδιαςμϋνη με τϋτοιο τρόπο ούτωσ ώςτε να
χρηςιμοποιόται τόςο ςε εςωτερικό όςο και ςε εξωτερικό χώρο,
για οικιακό ό επαγγελματικό χρόςη.

Ross Lovegrove, ο ''βιολόγοσ'' designer
Ο Ross Lovegrove γεννόθηκε ςτην Ουαλύα το 1958.Από νεαρό
ηλικύα ϊρχιςε να αναρωτιϋται για το πώσ δουλεύει ο κόςμοσ, και η
περιϋργεια του τον οδόγηςε τελικϊ να ςπουδϊςει βιομηχανικό
ςχϋδιο ςτο Πολυτεχνεύου του Μϊντςεςτερ. Μετϊ την αποφούτηςό
του το 1980, ςυνϋχιςε τισ ςπουδϋσ του ςτο Royal College of Art ςτο
Λονδύνο (1983) και απϋκτηςε Master ςτο Design.
Η επαγγελματικό καριϋρα του Lovegrove όταν πολυπούκιλη
και εντυπωςιακό. Ξεκύνηςε την καριϋρα του ωσ ςχεδιαςτόσ ςτην
αρχό τησ δεκαετύασ του 1980 ςτο Frog Design ςτη Δυτικό Γερμανύα,
όπου εργϊςτηκε ςε προγρϊμματα όπωσ το ςχεδιαςμό walkmanγια
τη Sony και το ςχεδιαςμό ηλεκτρονικών υπολογιςτών για την Apple
Computers. Αργότερα μετακόμιςε ςτο Παρύςι, όπου ϋγινε ςύμβουλοσ
για την περύφημη εταιρύα design Knoll International, για την οπούα
δημιούργηςε το ιδιαύτερα επιτυχημϋνο ςύςτημα γραφεύου
Alessandri. Λύγο μετϊ κλόθηκε να εργαςτεύ ςτο Atelier de Nimes,
μαζύ με τουσ ςυνεργϊτεσ του Jean Nouvel και Phillipe Stark, ωσ
ςύμβουλοσ για τισ αξιοςημεύωτεσ εταιρεύεσ Cacharel, Louis
Vuitton,Hermes και Dupont.
Ο Lovegrove επϋςτρεψε ςτο Λονδύνο το 1998 και ολοκλόρωςε
τα ϋργα του για τισ εταιρύεσ British Airways, Kartell, Cecotti,
Cappellini, Phillips, Moroso, Loom, Driade, η Peugeot, η Apple
Computers, Connolly Leather, Olympus Υωτογραφικϋσ μηχανϋσ,
Bernhardt, Luceplan, Heuer Tag,Hackman, Alias, Miller Herman
καθώσ και για τισ αεροπορικϋσ εταιρεύεσ τησ Ιαπωνύασ Toyo και LTO.
Ο Ross Lovegrove κϋρδιςε πολυϊριθμα διεθνό βραβεύα και το
ϋργο του εκτύθεται ςε μόνιμεσ εκθϋςεισ ςε φημιςμϋνα design μουςεύα
ςε ολόκληρο τον κόςμο, ςυμπεριλαμβανομϋνων του Μουςεύου
Μοντϋρνασ Σϋχνησ και Guggenheim ςτην Νϋα Τόρκη, Axis Centre
ςτην Ιαπωνύα, Pompidou Centre ςτο Παρύςι και Design Museum ςτο
Λονδύνο, όπου το 1993 επιμελόθηκε την πρώτη του μόνιμη ςυλλογό .
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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Η δουλειϊ του ϋχει εκτεθεύ ςε ατομικϋσ εκθϋςεισ, με τύτλο: «Ross
Lovegrove - Design» και όταν ςτη διϊθεςη του κοινού ςτο Δανϋζικο
Μουςεύο Διακοςμητικών Σϋχνησ ςτην Κοπεγχϊγη. Η δουλειϊ του ϋχει
εμφανιςτεύ επύςησ ςτο «Ross Lovegrove Objects» ςτη τοκχόλμη,
ςτο «Organic Dreams» και ςτο «Sensual Organic Design» ςτο Σόκιο
και ςτο «Material Transition» ςτην Κολωνύα, τον Ιανουϊριο του
2001.
Με το λανςϊριςμα τησ ςυλλογόσ GO ® το 2001, o Lovegrove
μαζύ με την εταιρύα Bernhardt ϊρχιςαν να μεταβϊλλουν την
αντύληψη μασ για μια καρϋκλα, διαγρϊφοντασ ουςιαςτικϊ τισ
γραμμϋσ μεταξύ εταιρικού και οικιακού ςχεδιαςμού.
« Έχω ϋνα μη-γραμμικό νου που υποκινεύται από το ςπϊνιο και
το πολυεπύπεδο. υγκεντρώνω ιδϋεσ από μια φαινομενικϊ ϊςχετη
πληθώρα πηγών που αυξϊνονται και ςυνδυϊζονται με την πϊροδο
του χρόνου και όταν ϋρθει η κατϊλληλη ςτιγμό, μια ιδϋα υλοποιεύται.
Παρ' όλα αυτϊ ϋχω μερικϋσ προκαταλόψεισ ανϊλογα με τισ
περιςτϊςεισ. Ανεξϊρτητα όμωσ από το περιβϊλλον και την
κουλτούρα που ςε κϊθε περύςταςη βρύςκομαι, προςπαθώ να
επηρεϊζομαι ςυνολικϊ για το μοντϋρνο, τη φυςικότητα και τη
δημιουργικότητα. "
Ο ρόλοσ του ςχεδιαςτό εύναι να καθορύςει την κουλτούρα τησ
εποχόσ και να ενθαρρύνει μια νϋα ϊποψη για το μϋλλον. Η δουλειϊ
μου ϋχει απελευθερωθεύ εξαιτύασ του αυξανόμενου ενδιαφϋροντοσ
για τη δημιουργύα πραγμϊτων, υλικών και οργανικών μορφών μϋςω
μιασ ατομικόσ διαδικαςύασ. Η ύδια η ψυχό εύναι εκεύ, αλλϊ αυτό η νϋα
ελευθερύα να εργϊζεται κϊποιοσ πϋρα από τα όρια και να γύνεται
ςεβαςτόσ ωσ κϊποιοσ με μοναδικό όραμα, μου ϋδωςε εμπιςτοςύνη
για να πω και να κϊνω αυτό που πραγματικϊ πύςτευα για τισ
εταιρεύεσ ςε όλο τον κόςμο.
Αυτϋσ εύναι οι κατευθυντόριεσ μου αρχϋσ: ςεβαςμόσ για τα
υλικϊ, αύξηςη του επύπεδου και τησ ποιότητασ των καθημερινών
αντικειμϋνων, ϊντληςη του μεγύςτου από το ελϊχιςτο, επϋκταςη
των ιδιοτότων των υλικών, δημιουργύα μιασ αύςθηςησ τησ γλυπτικόσ
ομορφιϊσ ςε βιομηχανικϊ προώόντα, εργονομικό ϊνεςη. υγρό,
ολιςτικό design, αγϊπη των πλαςτικών, χαρϊ τησ ζωόσ, πϊθοσ για
μοναδικότητα.
Άκρωσ πειραματικόσ και με τη δϋςμευςη να υπερβαύνει τα όρια
ανϊμεςα ςτην επιςτόμη, την τεχνολογύα, το ςχεδιαςμό και την
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αρχιτεκτονικό, ο Ross Lovegrove θεωρεύ τον εαυτό του
περιςςότερο ''καινοτόμο βιολόγο'' παρϊ designer. »
Μϋχρι την δημιουργύα του δικού του ςτούντιο, ο Lovegrove
ςυνεργαζόταν πϊντα με διεθνεύσ πελϊτεσ, αναπτύςςοντασ ϋτςι ϋνα
ςτυλ εμπνευςμϋνο από το οργανικό design, που ςυνδυαζόταν με την
ϊριςτη γνώςη τησ εργονομύασ και των πλϋον πρόςφατων
τεχνολογικών καινοτομιών καθώσ και τησ παραγωγόσ. Ο Lovegrove
επύςησ ενδιαφϋρεται για την αγγλοςαξονικό δεξιοτεχνύα,
θαυμϊζοντασ την παρϊδοςό τησ που ςυνδϋεται με καλϊ υλικϊ και
μια επιδϋξια ςύνθεςη μορφόσ και λειτουργύασ. Όλα αυτϊ τα ςτοιχεύα
ςυνυπϊρχουν ςτο ϋργο του, καθιςτώντασ τον ϋναν από τουσ πιο
ενδιαφϋροντεσ designers ςτη διεθνό ςκηνό.
Η ϋδρα του Lovegrove ςτο Notting Hill αντικατοπτρύζοντασ
την ποικιλομορφύα τησ προμόθειασ εμφανύζεται περιςςότερο ωσ
εργαςτόριο παρϊ ωσ ςτούντιο. Ο τερϊςτιοσ χώροσ εύναι γεμϊτοσ με
''πειραματικϊ μοντϋλα'' αλλϊ και ϋργα που βρύςκονται ςε εξϋλιξη,
ενώ ςτο κϋντρο τησ κϊτοψησ δεςπόζει η κομψό ςύνθεςη ''DNA
spiral staircase'' του Lovegrove. υγχωνεύοντασ ολοϋνα και
περιςςότερο το design με την αρχιτεκτονικό, ο Lovegrove ςυνεχύζει
να βελτιώνει την οργανικό φόρμα και επεκτεύνει την πρακτικό του
ενώ ταυτόχρονα πειραματύζεται με την ποιότητα των προώόντων
που ςχεδιϊζει.

Bραβεύα του Ross Lovegrove








Medaille de la Ville ςτο Παρύςι (1998)
George Nelson award (1998)
Hannover iF Industrie Forum Design award (1999)
ID Good Design award (2000)
Designer of the Year award (2001)
Best of NeoCon award για την ''Go chair '' που
ςυμπεριλόφθηκε ςτα καλύτερα προιόντα τησ χρονιϊσ
ςύμφωνα με τησ Times (2001)
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Άλλα ζργα του Ross Lovegrove

Appolo : Κϊθιςμα με μπεζ βαμμϋνο μεταλλικό πλαύςιο και απλό
κϋλυφοσ ψϊθασ.

Καρϋκλα Eight : Σο ςτρογγυλεμϋνο ςχόμα τησ Eight O'Chair δύνει
ρυθμό και ζωό ςτην καθημερινό ρουτύνα τησ εργαςύασ, με μεγϊλη
ϋμφαςη ςτην εργονομύα και τη λειτουργικότητα.
Σο κυρύωσ ςώμα εύναι καταςκευαςμϋνο από τα ιδύα υλικϊ και
χρώματα που εύναι όλη η ςειρϊ, δηλαδό νϊιλον, ενώ η βϊςη εύναι από
μϋταλλο βαμμϋνο ςε χρώμα ματ αλουμύνιου. Η Eight O'Chair εύναι
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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εξοπλιςμϋνη με ελατόρια αερύου που επιτρϋπουν τη ρύθμιςη του
ύψουσ και εύναι διαθϋςιμη με ό χωρύσ μπρϊτςα.

Σκαμπό Eight : Ένα πρακτικό ςκαμπό που μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ τόςο ςε εςωτερικούσ όςο και ςε εξωτερικούσ
χώρουσ και του οπούου το ςχόμα θυμύζει τισ χαρακτηριςτικϋσ
οργανικϋσ φόρμεσ τησ καρϋκλασ Eight. Ο κυρύωσ ςκελετόσ του εύναι
καταςκευαςμϋνοσ από μϋταλλο, βαμμϋνοσ με λευκό ό γκρύζο χρώμα.

System X : υνδυαςμόσ τησ βιομηχανικόσ υλοπούηςησ και τησ
μοναδικότητασ μεμονωμϋνων προώόντων, που ςυμμετϋχει ςε ϋνα
διαρθρωτικό και καινοτόμο ςύςτημα, ευϋλικτο ςτην εφαρμογό του,
ιδανικό για την αξιοπούηςη του εςωτερικού χώρου. Σο
επαναλαμβανόμενο "Φ" μοτύβο μπορεύ να τοποθετηθεύ ϋτςι ώςτε να
δημιουργηθούν γεωμετρικϊ ςχόματα ςε οριζόντια ό κϊθετη διϊταξη.
Σο System X χρειϊςτηκε αρκετϊ χρόνια για να ολοκληρωθεύ και η
βιομηχανικό του φινϋτςα, η οικονομύα και η λογικό ςτην
εγκατϊςταςό του, το κϊνει μια ϊκρωσ ςύγχρονη λύςη φωτιςμού,
Σμόμα Μηχανικών χεδύαςησ Προώόντων και υςτημϊτων Πανεπιςτημύου Αιγαύου
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επωφελούμενη από την τϋχνη τησ ηλεκτρονικόσ τεχνολογύασ,
μοναδικϊ ανεπτυγμϋνη γι αυτό το προώόν.

Mercury : Ένα φωτιςτικό οροφόσ που αποτελεύται μεγϊλα βότςαλα
που κρϋμονται κϊτω από ϋνα ςύγχρονο δύςκο αλουμινύου. Σα
βότςαλα αντανακλούν κϊθε ϊλλο φωσ μεταξύ των βιομορφικών
τουσ επιφανειών και ανακλούν το περιβϊλλον γύρω τουσ. Κατϊ τη
διϊρκεια τησ ημϋρασ το φωτιςτικό λειτουργεύ ωσ γλυπτό που
αντικατοπτρύζει τη δυναμικό του φυςικού φωτόσ και τη μετακύνηςη
των ανθρώπων γύρω του.
Τλικϊ : χυτό αλουμύνιο και θερμοπλαςτικό υλικό με μεταλλικό
φινύριςμα.
Φρώματα : ςατινϋ αλουμινύου και χρωμύου.
Εκπομπό φωτόσ : ϋμμεςη.
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Brasilia : Διαρθρωτικόσ ςκληρόσ ςκελετόσ από πολυουρεθϊνη με
ανϊγλυφα τελειώματα. Ανθεκτικό ςτισ γρατςουνιϋσ. Άςπρο χρώμα.

Solar Bud/Solar tree : Υυςικό αλουμύνιο ςτϋλεχοσ. Διαφανϋσ
κεφϊλι μεθακρυλικού, ανθεκτικό ςτισ υπεριώδεισ ακτύνεσ.
Πολυκρυςταλλικού πυριτύου φωτοβολταώκϊ κύτταρα.
Επαναφορτιζόμενεσ μπαταρύεσ νικελύου καδμύου.

Goggle : Εμπνευςμϋνο από το ςχόμα των γυαλιών κολύμβηςησ και
επεξεργαςύα του καθρϋφτη ςτουσ φακούσ των αθλητικών γυαλιών
ορϊςεωσ.
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Supernatural : Αντιπροςωπεύει ϋνα νϋο όραμα τησ μορφόσ και
ςυνδυϊζει την ομορφιϊ τησ ανθρώπινησ ανατομύασ με την πιο
προηγμϋνη διαδικαςύα τησ εκβιομηχϊνιςησ του 21ου αιώνα. Η
καρϋκλα όταν το φωσ περνϊει από πϊνω τησ δημιουργεύ ςκιϋσ που
εμπλουτύζουν το χώρο και προςφϋρουν ςτην αρχιτεκτονικό
επιφϊνεια απροςδόκητα επύπεδα και ομορφιϊ.

Aqua Cil : Σα προώόντα τησ ςειρϊσ Aqua Cil δεν περιϋχουν μόνο φωσ,
αλλϊ από το εςωτερικό τουσ ανακλούνται κύματα φωτόσ προσ τα
ϋξω με ϋνα ευρύ αλλϊ όπιο τρόπο. Εξωτερικϊ εκτόσ από τισ ιδιότητεσ
του καθρϋφτη που ϋχει, ανακλϊται και η φυςικότητα του
αντικειμϋνου.
Τλικϊ : χυτό αλουμύνιο, χϊλυβασ, καθρϋφτησ.
Φρώματα : αδιαφανϋσ χρώμιο.
Εκπομπό φωτόσ : ϊμεςη και ϋμμεςη.
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Fluid : Φαμηλό τραπϋζι με πόδια αλουμινύου και λϊκα, ωσ κύριο
ςώμα, ςε διϊφορα χρώματα. Πόδια και λϊκα φαύνονται ωσ ϋνα ενιαύο
ςώμα, αφού τα πόδια δύνουν την αύςθηςη ότι ϋχουν ''ςτϊξει'' από
την κορυφό του τραπεζιού.

Guidelines Organic Design
1. Γυαλιςτερϋσ επιφϊνειεσ.
2. Πλακϊτεσ Επιφϊνειεσ.
3. Αποκλειςτικό χρόςη καμπυλών και φόρμεσ που ακολουθούν το
ανθρώπινο ςώμα.
4. χεδιαςμόσ Θετικού και Αρνητικού χώρου.
5. Τλικό: Μϋταλλο, πλαςτικό, ςπανιότερα ξύλο .
6. Θεματολογύα από το μικρόκοςμο (χρωματοςώματα, κύτταρα,
νεύρα κλπ)
7. Απομύμηςη οργανικών φορμών.
8. Μονοχρωμύα ϋντονα χρώματα.
9. Ενιαύα Υόρμα, χωρύσ αρθρώςεισ.
10. Κυρύωσ ςυμμετρύα αλλϊ παρατηρεύται και η αςυμμετρύα.
11. Λειτουργικότητα.
12. Αύςθηςη εύπλαςτου υλικού.
13. Μοτύβα που τονύζουν τισ καμπύλεσ τησ φόρμασ.
14. Λειτουργικότητα (ευχρηςτα αντικεύμενα) του αντικειμϋνου όχι
μεμονομϋνα αλλα ενταγμϋνο ςε ϋνα γενικότερο ςύςτημα –
περιβϊλλον.
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15. πολλαπλό χρόςη ενόσ αντικειμϋνου.

Αλλοι designers του Organic Design
Alvar Aalto
Ο Alvar Aalto εύναι κατϊ πολλούσ ο πατϋρασ του μοντερνιςμού.
Εύναι ο ϊνθρωποσ που απλοπούηςε τα ςχεδιαςτικϊ ςτοιχεύα για να
δημιουργόςουν ϋνα αντικεύμενο που επιτρϋπει την ικανοπούηςη
διαφορετικών αναγκών. χεδύαςε την Armchair No404
επηρεϊςμϋνοσ από την πολυθρόνα Βαςιλύ του Μαρςϋλ Μπρόιερ
αντικαθιςτώντασ το κρύο μϋταλλο του Bauhaus με το ζεςτό ξύλο.
Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ο βαθμόσ που λύγιςε το ξύλο όταν
πρωτόγνωροσ για την εποχό και όταν μια δοκιμαςύα για τα
τεχνολογικϊ μϋςα τησ εποχόσ.
Ένα ϊλλο πολύ γνωςτό του ςχϋδιο εύναι το Savoy Vase το
οπούο εύναι επύςησ καινοτόμο για την εποχό που παρουςιϊςτηκε,
αυτό ϋγινε ςτην παγκόςμια ϋκθεςη το 1937 ςτο Παρύςι. Έκανε πολύ
μεγϊλη εντύπωςη γιατύ όταν η πρώτη φορϊ που εμφανύςτηκε ϋνα
τόςο κυματιςτό και φυςικό ςχόμα το οπούο υπόκειται ςτην ολιςθικό
και εξανθρωπιςμϋνη αντύληψη τησ νϋασ εποχόσ ςχεδιαςμού.
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Charles & Ray Eames - Harry Bertoia
Ένασ ϊλλοσ πολύ ςημαντικόσ εκπρόςωποσ του organic design
εύναι ο Charles Eames ο οπούοσ δημιουργούςε μαζύ με την δεύτερη
γυναύκα του Ray. Τποςτόριζαν ότι πρωταρχικόσ ςκοπόσ του design
εύναι η αναγνώριςη τησ ανϊγκησ και επιδύωξαν να καλύψουν με τα
ϋπιπλα που ςχεδύαζαν ικανοποιώντασ πολλαπλϋσ ανϊγκεσ αλλϊ
ταυτόχρονα με προςιτό κόςτοσ για ϋνα μϋςο καταναλωτό.
υνεργϊςτηκε ςτενϊ με τον Harry Bertoia ενώ
πειραματύζονταν για την καταςκευό καλουπιών για πλαςτικϋσ
καρϋκλεσ από κοντραπλακϋ. Ένα πολύ γνωςτό ϋργο του Bertoia
εύναι η Diamond chair. Η καρϋκλα Diamond εύναι πολύ όμορφη, λόγω
των χαμηλών κομψών γραμμών τησ. ε χρώμιο, εύναι ϋνα θαυμϊςιο
παρϊδειγμα του ςχεδιαςμού του εικοςτού αιώνα. Η ιδϋα να κϊνει
την καρϋκλα ςε χρώμιο όρθε όταν η General Motors χρειϊςτηκε
καρϋκλεσ για τουσ εκθεςιακούσ χώρουσ τησ. Η εταιρύα που
καταςκεύαζε τισ καρϋκλεσ (Knoll) ϋςτειλε τισ καρϋκλεσ για την GM
και όταν βουτηγμϋνεσ ςε χρώμιο για προφυλακτόρεσ αυτοκινότων,
για να τονύςει ςτον κόςμο του αυτοκινότου.
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Αλλα κινηματα που αναπτυχθηκαν παραλληλα
με το Organic Design







Precisionism(1920-1930)
Surrealism(1924-1966)
Elementarism(1924-1930)
Neo-Romanticism(1920-1950)
Abstract Expressionism (1920-1957)
Neo-Dada (1950-1960)
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Προςχζδια
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Προςχζδια Μακζτασ
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Starfish Chair
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Guidelines Starfish Chair
16. Απομύμηςη οργανικών φορμών (Αςτερύασ).
17. «Πϊντρεμα» βιομηχανύασ με τϋχνησ.
18. Αποκλειςτικό χρόςη καμπυλών και φόρμεσ που ακολουθούν το
ανθρώπινο ςώμα.
19. Ενιαύα Υόρμα, χωρύσ αρθρώςεισ.
20. χεδιαςμόσ κενών.
21. υμμετρύα.
22. Λειτουργικότητα.
23. Γυαλιςτερϋσ επιφϊνειεσ.
24. Λεύεσ Επιφϊνειεσ.
25. Τλικό: Πλαςτικό, Μϋταλλο.
26. Μονοχρωμύα.
27. Κϊλυψη πολλαπλών αναγκών.
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