
design sam sannia

Sam!

Play it
again

Σε µια εποχή που το design είναι τόσο 

διαδεδοµένο, το να είσαι νέος, ταλαντούχος
και ιταλικής καταγωγής σφραγίζει το εισιτήριο για µια 

επιτυχηµένη πορεία!

Sam Sannia είναι ένας ανήσυχος νεαρός ο 
οποίος επιστρατεύει όλη τη δηµιουργικό-
τητά του για να φτιάξει έπιπλα και αντικεί-

µενα που «παίζουν» µε τα σχήµατα και τα χρώ-
µατα. Tο µέλλον προδιαγραφόταν λαµπρό για τον 
νεαρό σχεδιαστή, ο οποίος αποφοιτώντας από το 
Ravensbourne College του Λονδίνου γνώριζε πολύ 
καλά µε τι ήθελε να ασχοληθεί. ∆ιαθέτοντας πτυχίο 
στο product design, επέστρεψε στο Mιλάνο και µε-
τά από λίγα χρόνια δηµιούργησε το δικό του καλλι-
τεχνικό στούντιο µε την επωνυµία "Sannia Design". 
Mετατρέποντας τη διακόσµηση σε µια αέναη δη-
µιουργική αναζήτηση, ο Sam Sannia δηλώνει πως 
«όταν µια ιδέα λειτουργεί, τότε δεν έχει γωνίες, 
αλλά είναι µια σφαίρα που κυλά!» Mεταφράζοντας 
το σύγχρονο σχεδιασµό σε περίτεχνες φόρµες και 
πρωτοποριακά υλικά, ο Iταλός designer µοιάζει 
σαν να µην µπορεί να αντισταθεί σε οτιδήποτε δια-
θέτει κίνηση, καµπύλες και χρώµα. Aρχικά, έκλεψε 
τις εντυπώσεις στο "Salone Satellite", αν και ήταν ο 
πιο νέος από τους συµµετέχοντες, µε τη συλλογή 
"I feel Green". Aργότερα, πολλοί διάσηµοι οίκοι 
όπως οι Mussi Italia και Missoni αναγνώρισαν το τα-
λέντο του και του ζήτησαν να τους δώσει τα σχεδια-
στικά του φώτα! Πίσω από τα λειτουργικά του έπιπλα 
«κρύβονται» προσωπικές ιστορίες, συµπεριφορές 

Ο και αναµνήσεις. Oπως εξοµολογείται: «Mου αρέσει 
να αναπτύσσω προσωπικές σχέσεις µε τα έπιπλα 
που σχεδιάζω, και πολλές φορές να πλάθω ιστο-
ρίες γύρω από αυτά! Aυτό µε βοηθά να τα προσεγγί-
ζω καλύτερα τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.» 
Για παράδειγµα, η κρεµάστρα "Tattakki" είναι ένα 
αντικείµενο που εµπνεύστηκε από µια κατασκευή 
που συναντάµε σε ταράτσες και κήπους και η οποία 
χρησιµοποιείται για την αναρρίχηση των φυτών. Tο 
«µωρό» του, όπως την αποκαλεί, είναι η καρέκλα 
"Piskello Chair" την οποία παροµοιάζει µε ένα µικρό 
αγόρι που του αρέσει να συµπεριφέρεται σαν µεγά-
λος, φορώντας τα παπούτσια των γονιών του! Kαι τι 
σχέση έχει αυτός ο παραλληλισµός µε την καρέ-
κλα; Tα µεγάλα µπροστινά πόδια της µε τα ροδάκια 
είναι τα παπούτσια και τα χερούλια στην πλάτη της 
είναι αυτά που τη µετακινούν, όπως ακριβώς καθο-
δηγούν οι µεγάλοι τα µικρά παιδιά! Kαι ποια ιστο-
ρία «κουβαλά» το τραπέζι "What?"; O σχεδιασµός 
του εµπνεύστηκε από ένα tea table το οποίο κάτω 
από τη µονόχρωµη επιφάνειά του «κρύβει» µια 
άλλη πολύχρωµη προσωπικότητα! O Sam Sannia 
είναι ένας σύγχρονος παραµυθάς, ζει στο δικό του 
design κόσµο και µας αποδεικνύει περίτρανα ότι 
χρειάζεται µεγάλη φαντασία για να γίνεις ένας επι-
τυχηµένος designer!




