SẢN PHẨM

Khi đèn là một
tác phẩm điêu khắc

C

ARA Lighting xin giới thiệu thương
hiệu đèn cao cấp Brand Van Egmond
đến từ Hà Lan. Thương hiệu được
sáng lập bởi nghệ sĩ điêu khắc - kiến
trúc sư William Brand từ năm 1989. Theo đuổi
có mục tiêu tìm kiếm sự sáng tạo vô giới hạn
của nghệ thuật chiếu sáng. Thương hiệu Brand
Van Egmond đã trở thành người dẫn đầu trong
việc chế tạo các tác phẩm điêu khắc ánh sánh
bằng các vật liệu có tính phản chiếu.
Những nghệ nhân tài hoa của Brand Van
Egmond đã biến vật liệu kim loại vô tri trở nên
mềm mại, sống động và thật gần gũi. Họ thổi
hồn vào các tác phẩm mang cảm hứng từ thiên
nhiên và khiến chúng chạm đến cảm xúc của
con người một cách mộc mạc, tự nhiên và tinh
tế. Mỗi tác phẩm thủ công của hãng đều gắn
liền với một câu chuyện ẩn phía sau, nó đậm
tính sang trọng và độc đáo. Các tác phẩm này có
giá trị thiết kế bền vững theo thời gian. Ngoài

chất lượng nguyên vật liệu, những tác phẩm
của Brand Van Egmond đều được tạo ra bằng
sự tâm huyết, niềm đam mê nghệ thuật của các
nghệ nhân. Chính vì vậy mỗi tác phẩm gần như
là duy nhất, mang giá trị nghệ thuật cao và luôn
trường tồn theo năm tháng.

Bộ sưu tập ERSA, mang tên của nàng tiên sương
mai, tinh khiết như những giọt sương sớm đọng
trên nhành cây, phản chiếu ánh rực rỡ của mặt trời
buổi sớm.
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Bộ sưu tập Hollywood được ví như một tuyệt tác
điêu khắc, bởi đèn được làm thủ công hoàn toàn từ
thép không gỉ kết hợp với hàng trăm thanh thủy tinh
thổi thủ công. Ý tưởng thiết kế từ hình ảnh tự nhiên:
những cành cây trong những ngày đông giá buốt
của Nam Phi mà nhà thiết kế đã có lần nhìn ngắm.
Hollywood có rất nhiều hình dáng, dễ dàng phù hợp
với nhiều kích thước không gian nội thất khác nhau.
Bạn có thể tận mắt chiêm ngưỡng các tuyệt tác của
Brand Van Egmond để thấu hiểu những giá trị nghệ
thuật của chúng tại Showroom CARA Lighting.n

Arthur, tên một vị vua huyền thoại của nước Anh cổ, là
nguồn cảm hứng của Brand Van Egmond cho bộ sưu tập
Arthur. Bằng kỹ thuật luyện kim loại điêu luyện, những nghệ
nhân đã tạo ra những tấm rèm kim loại uyển chuyển, mềm
mại nhưng rất mạnh mẽ và hùng tráng như bộ giáp ra trận của
nhà vua.
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