
FUNDA MEHTER  info@fundamehter.com

İKON

208 ALLDecor Mayıs 2015

Tarzı, konuşması, duruşu ve tasarıma olan yaklaşımıyla tam bir İtalyan 
olan Laviani, tarihi bir sanayi şehri olan Cremona’da doğdu. 55 yaşındaki 
tasarımcı Politecnico di Milano’da mimarlık eğitimi gördü. Eğitimini 
tamamlarken aynı okulda eş zamanlı olarak iki senelik bir tasarım 
programına katıldı. Kariyerine Studio De Lucchi’de başlayan tasarımcı, 
sonrasında şirketin ortağı oldu. Foscarini, Flos, Moroso, Olivetti, Molteni, 
Cassina, Missoni, Pelikan, Polaroid, Swatch, Swarovski ve Artemide 
gibi önde gelen markalar için tasarımlar ve konsept çalışmaları yaptı. 
Mimar ve tasarımcı Laviani’nin kariyerinin mihenk taşı ise İtalya’da 
tasarıma yön veren markalardan Kartell ile olan ilişkisi. 30’lu yaşların 
başlarında bir araya geldiği marka için özellikle aydınlatma tasarımları 
yapan Laviani, aynı zamanda Kartell’in kurumsal kimliği, stand, grafik, 
görsel düzenleme gibi alanlarında da en yetkili isim. Bu sene yine 
Kartell markası için özel bir koku koleksiyonu hazırlayan ve tasarımda 
tecrübe konusunda ne kadar ustalaştığını adeta ispatlayan Laviani, 1991 
senesinde açtığı a/pf/l adlı stüdyosunda tasarım, sanat yönetmenliği, 
konsept ve yaratıcı danışmanlık konularındaki çalışmalarına sessiz ve 
derinden ilerleyerek devam ediyor. AD

İsminden çok işleriyle anılan Ferruccio 
Laviani, bildiğimiz pek çok önde gelen 
tasarım markasının arkasındaki gizli isim.
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BATTERY 
AYDINLATMA
Klasik Kartell 
aydınlatmalarının izlerini 
taşıyan Battery, şarj edildikten 
sonra 8 saat boyunca 
çalışarak dış mekan café ve 
restoranlara hem şık hem de 
kullanışlı bir çözüm sunuyor. 

CONTEMPORARY LIFESTYLE  
VE KABUKI AYDINLATMA

Bu sene Kartell için Contemporary Lifestyle 
temasını işleyen Laviani, aynı zamanda standın 
en göz alıcı parçalarından Kabuki aydınlatmayı 
da tasarladı. Üretimi oldukça zor olan Kabuki, 

markanın kullandığı en son teknolojilerin bir ürünü.

DODA KOLTUK
Molteni&C markası için tasarlanan ve rahatlığıyla 
öne çıkan Dada, klasik Fransız berjer koltuğa 
Laviani’nin modern yorumu.

MİNİ TAJ 
AYDINLATMA

Kartell markası için tasarlanan 
masa üzeri aydınlatma Taj, ışık 
saçan 3 boyutlu bir sembolü 

hatta heykeli andırıyor. 

THE DESIGN ICONS STANDI
Salone Del Mobile Milano başta olmak üzere 
her sene Kartell’in katıldığı fuarların konsept 
ve sergileme tasarımına yön veren Laviani, 
2011 yılı için The Design Icons’ı yaratmıştı.


