
Mobilă pentru Bookerini

 S-a terminat vacanţa mare! Septembrie 
ne aduce începutul unui nou an şcolar, multe 
cărţi în ghiozdan şi mai multe cărţi la târgul 
BOOKerinilor din octombrie. Noi ne pregătim 
cu obiecte de mobilier realizate din sau special 
pentru ele, cărţile. Să începem!

 Pentru că locuieşte în Hong Kong, un loc 
foarte aglomerat, Mike Mak s-a gândit să creeze 
un mobilier care să fie uşor de depozitat, dar şi 
uşor de instalat când îi vin amicii în vizită. Aşa a 
inventat Bookniture, un obiect de mobilier 
într-o carte. Este realizat din carton de calitate, 
în diferite culori şi foloseşte meşteşugul legării 
unei cărţi. Cartonul se poate recicla în totalitate, iar 

cartea-mobilier este extrem de uşor de 
transportat. Aceasta se poate utiliza ca scaun 
sau ca măsuţă şi se poate transforma chiar şi în 
rafturi pentru o bibliotecă. Şi pentru că o poţi 
împacheta şi despacheta ca pe o carte, se poate 
lua peste tot cu tine, în parc sau în oraş. Aşa vei 
avea mereu un scaun pe care să te odihneşti.

Mobilă într-o carte

FOTO: Kickstarter (www.kickstarter.com), 
Bookniture, furniture hidden in a book
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Scaunul stivuit

 Dacă ai deja întreaga colecţie de reviste pozneţe sau ai serii întregi de reviste cu benzi 
desenate şi mama ta te tot ceartă că sunt împrăştiate peste tot, de acum poţi să le aduni frumos 
într-un scaun stivuit. Designerii de la NJU Studio din Germania s-au hotărât să îşi organizeze 
biroul şi au inventat un scaun simplu, pe care îl poţi realiza chiar tu. Ai nevoie de o bază din lemn, 
nişte curele (vechi sau noi), o pernă şi muuuulte reviste vechi pe care nu vrei să le arunci. Le legi 
tare şi le încingi cu centurile şi... gata! Ai un scaun pe cinste!

FOTO: NJU Studio (www.njustudio.com)

Ce faci când cărţile nu îţi mai folosesc? Atunci când nu mai sunt 
utile, când nu se mai pot recicla pentru că lipiciul vechi, folosit la 
legarea lor, nu permite acest lucru? Ce faci atunci când cărţile sunt 
triste şi au nevoie de o nouă viaţă? Ei bine, Laura Cahill, din Anglia, 
a găsit soluţia perfectă: face vaze, lămpi şi scaune din ele. Laura taie 
cărţile cu un fierăstrău-bandă şi le dă forma dorită. Apoi înfăşoară 
cotoarele cărţilor în jurul unei eprubete, ca să aibă un vas etanş, 
care poate conţine apă fără să se verse. 
Şi apoi le lipeşte. Cărţile nedorite le 
găseşte în anticariate sau târguri de 
vechituri. Uneori, Laura creează şi 
lămpi urmând acelaşi procedeu. Alteori 
construieşte scaune din cărţile vechi.

Cărţi nedorite
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Arhitectura biroului de cărţi

 După ce o parte din biblioteca de arhitectură a ars, Universitatea Tehnologică din Delft, 
Olanda, a reclădit-o. În noua construcţie şi-au găsit locul cărţi de arhitectură salvate din incendiu, 
reviste şi ziare. Firma olandeză Fokkema & Partners a creat un birou de recepţie solid, cărţile 
aşezate rânduri-rânduri au cotorul orientat spre interior, însă, din când în când, sunt rotite. Pe 
ici, pe colo se poate citi câte-un titlu, iar biroul se termină cu un strat de geam gros, care oferă 
stabilitate.

FOTO: Ellen Forsyth

Un album foto gigantic

 Ca să îţi fie la îndemână atunci când vrei să le arăţi 
amicilor tăi pe unde ai umblat în vacanţă, ar trebui să îi 
convingi pe părinţii tăi să îţi ia această măsuţă de sufragerie: 
albumul foto gigantic. Mitch Steinmetz, care studiază la 
Şcoala de Artă şi Design NMU din Michigan, Statele Unite ale 
Americii, a combinat lemnul cu oţelul şi cu materialul de blug 
şi a realizat un album uriaş. Împreună cu familia sau cu 
prietenii o să te bucuri să reparcurgi albumul şi să îţi aduci 
aminte de aventurile din poze.
 Iar dacă răsfoieşti destule pagini, vei găsi un loc secret, 
unde îţi poţi ascunde cele mai preţioase trofee din vacanţă!

FOTO: Dornob (www.dornob.com)
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