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HERE BY ME
Много личен глобус

SKYLINE CHESS

Този геометричен хартиен глобус
ни помага да маркираме и съхраним
спомена за пътуванията си по света.
Той се сгъва лесно и е придружен
със специален мек червен молив за
грапава хартия, с който да оставим
отпечатъка си върху Земята.
Оцветените места следват нашите
лични маршрути по света. Дизайн
Франческо Тозели, графика Чечилиа
Мардзоки за Palomar.

За любителите
на шаха и
архитектурата
Дизайнерите Ян Флуд и Крис Просер
превръщат архитектурните
забележителности на Лондон във
фигури от вечната игра – шахмата.
Те създават монохромни комплекти
от 3D принтирани емблематични
сгради, заигравайки с тяхното
значение в града, преведено в
„силата“ на съответните фигури.
Така царят е представен от
силуета на небостъргач във
финансовия и бизнес център Канари
Уорф, царицата – от най-високата
сграда във Великобритания – the
Shard, конете са във формата
на Окото на Лондон, а пешките
са изобразени като типичните
лондонски двуетажни къщи. След
лондонския си проект дизанерите
претворяват и архитектурата на
Ню Йорк, но не мислят да спират
дотук.

For lovers of chess and
architecture
Designers Ian Flood and Chris Prosser
transform architectural landmarks
in London into pieces deployed on
the board used to play the timeless
board game – chess. They create
monochromic sets of 3D printed
prominent buildings drawing from their
symbolic value, translated into the
“might” of the respective pieces. So,
the king is identified with the silhouette
of a skyscraper in the financial and
business centre Canary Wharf, the
queen is the most dominant building
in Britain – the Shard, knights are
the London eye, the pawns become
the typical London abode, a humble
terraced house. Having completed their
London project, the designers are now
transforming the architecture of New
York and have plans for future projects.

The personal globe
Here By me is a geometric paper globe
for exploring and marking your personal
journeys around the world. This easily
foldable paper globe comes with 1 red
soft core pencil, specific for textured
paper for you to leave your footprints
on earth. The colored tip of the pencil
travels where you have been. Design
by Francesco Toselli, graphics by
Cecilia Marzocchi for Palomar.

www.palomarweb.com
www.skyline-chess.co.uk

