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LIFESTYL

ANDREA JE OCEŇOVÁN PRO SVÉ VŠESTRANNÉ NADÁNÍ. 
PRÁVEM JE PROTO ZAŘAZOVÁN MEZI JEDNOHO 

Z NEJLEPŠÍCH ITALSKÝCH DESIGNÉRŮ SOUČASNOSTI.

„
„

TRIUMF
Andrea Bonini je mladý italský designér nábytku, který toho za svůj život stihnul již opravdu 

hodně. Přestože mu bude třicet let až za dva roky, už nyní se může pochlubit spoluprácí s mnoha 
významnými mezinárodními značkami, ale i svým vlastním designovým studiem. V dubnu předsta-

ví výsledky své práce na každoročním veletrhu nábytku Salone del Mobile v Miláně.

Milovníci interiérového designu jistě ví, 
že se na tomto významném veletrhu pre-
zentoval již v roce 2012 a to spoluprácí 
s  tradiční italskou nábytkářskou firmou 
Dolfi. Podílel se na tom, v  jakém stylu 
a uměleckém duchu se řada FD-Col-
lection ponese a vytvořil také několik 
významných prvků. FD-Collection je 
inspirovaná tím, co tvoří podstatu Dol-
fi – tradice. Přitom je zde ale zastoupe-
no moderní pojetí využitím kombinací 
materiálů jako je kůže, semiš, ocel, které 
společně s plastickými zrcadly vytváří 
různé barevné odstíny šedé. Ty ve spoje-
ní s kůží a semišem vytváří zvláštní, ale 
zároveň příjemně teplou kombinaci ba-
rev. Dvěma kusy, u kterých je na první 
pohled jasně poznat, že jsou dílem Bo-
niniho, je pohovka „Hermes“ – moderní 
reinterpretace klasického čalouněného 
sofa a jeho osobité pojetí židle „Lucre-
zia“, která je prostě klasikou. 

Mladý návrhář se narodil ve Veroně, kde 
také studoval interiérový design a kde 
dnes také sídlí jeho studio. Magisterský 
diplom v oboru produktový design získal 
na prestižní škole Instituto Marangoni, 
kde začala jeho spolupráce se zavedený-
mi mezinárodními značkami. Obohatila 
ho spolupráce s významnými architekty 
a designovými studii, jako je Roberto Le-

one a jeho studio Design Bakery, které se 
zabývá interiérovými projekty nebo Lo-
renzo Palmeri studio, kde Bonini vytváří 
produktový design. 

Všechny tyto zkušenosti a podněty ho 
přivedly k tomu, že se podepsal pod vi-
zuální projekt Intimissimi a také vytvo-
řil průlomové kousky oblečení v  řadě 
pro volný čas značky Weya. Na vrcholu 
toho všeho stojí jeho návrat ke spoluprá-
ci s Carlem Zeissem, který je specialistou 
v oboru optiky a mechanické přesnosti. 
Před čtyřmi lety byl jmenovaný do funk-
ce kreativního ředitele značky nábytku a 
doplňků Diamante Design. To ho ved-
lo k  vytvoření ucelené řady dvaceti pěti 
kusů, u kterých nadále dohlíží na jejich 
vývoj. Andrea Bonini je oceňován pro 
své všestranné nadání. Právem je pro-
to zařazován mezi jednoho z  nejlepších 
italských designérů současnosti s meziná-
rodním potenciálem.
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