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จำกซ้ำยไปขวำ และจำกบนลงล่ำง รองเท้ำส้นสูงรัดข้อเท้ำ Salvatore ferragamo. รองเท้ำส้นสูงหนังเลเซอร์คัต Giorgio Armani. กระเป๋ำคลัทช์ประดับแมลงโลหะและพู่ tory burch. 

Style - 
Objects of elegance



จำกซ้ำยไปขวำ และจำกบนลงล่ำง รองเทำ้ส้นสูงรัดข้อเทำ้ Salvatore ferragamo. รองเทำ้ส้นสูงหนังเลเซอร์คัต Giorgio Armani. กระเป๋ำคลัทช์ประดับแมลงโลหะและพู่ tory burch. จำกซำ้ยไปขวำ และบนลงล่ำง บู้ทส้นสูง Gucci. รองเท้ำส้นสูงหนังสีด�ำประกำยเมทัลลิก Chanel. ก�ำไล Over the Rainbow ประดับคริสตัลสี Louis vuitton. 



จำกซ้ำยไปขวำ และจำกบนลงลำ่ง รองเท้ำส้นสูงหนังกลับทูโทน Giorgio Armani. คลัทช์ประดับลูกปัดและหินสี Marni. รองเทำ้ส้นสูงหนังสีเมทัลลิก fendi.
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Objects of elegance



BY BIGS VATCHARASITH

GLAMOUr



เกำะอกซิปหน้ำสีด�ำ และชุดสูทสีขำว
แต่งแถบสีด�ำ MONLADA. ต่ำงหู
รูปโซ่ สร้อยโช้คเกอร์โซ่ประดับจี้
เพชร และก�ำไลข้อมือ ทั้งหมดจำก 
CHANEL. นำงแบบแต่งหน้ำด้วย
เครื่องส�ำอำง ILLAMASQUA เตรียม
ผิวด้วย Hydra Veil รองพื้นด้วย Skin 
Base 6.5 ลงแป้ง Loose Powder 
010 แล้วทำ Pure Pigment Furore 
ปัดเรียวคิ้วด้วย Eye Brow Cake 
Thunder เติมขนตำ False Lashes 
007 แล้วเขียนขอบตำลำ่งด้วย Me-
dium Pencil Sophie และแต้มสีปำก
ด้วย Intense Lipgloss Temper.





เสื้อครอปตัดต่อผ้ำสีด�ำ กำงเกงขำยำว
สีด�ำ และรองเทำ้ส้นสูงสีด�ำ ทั้งหมด
จำก MONLADA. ต่ำงหู สร้อยโช้ค-
เกอร์ และก�ำไลข้อมือประดับเพชร 
CHANEL. ต่ำงหู กระเปำ๋คลัทช์หนังสี
ด�ำ HErMèS. นำงแบบแต่งหนำ้ด้วย
เครื่องส�ำอำง ILLAMASQUA แต้มสี
ปำกด้วย Lipstick Growl.



BY VIVIAN SASSEN

NOMADE

เสื้อคลุมหนังกวำงและหนังจระเข้ yvES SALOMON. เสื้อถักโครเชต์ขนสัตว์สวมหัว ErMANNO SCErvINO. กำงเกงขำสั้น DOLCE&GAbbANA. รองเท้ำแตะวินเทจ MArNI.



NOMADE

เสื้อคลุมผำ้แคชเมียร์ vErSACE. กำงเกงขำยำวผำ้ไหมพิมพ์ลำย GUCCI.



ท็อปและกระโปรงผำ้ไหมตกแต่งลำย DIOr.



ชุดหมีผ้ำก�ำมะหยี่ GIOrGIO ArMANI. บอดี้สูท PrINCESS tAM.tAM.



Architecture - 
Marco Casamonti
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มหาวิหารอันน่าตื่นตาแห่งเมืองคิอันติ (Chianti) 
โรงผลิตไวน์ของมาร์เชซี่ อันติโนริ (Marchesi 
Antinori) ตั้งอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับภูมิทัศน์ที่งด
งามของทัสคานี (Tuscany) เป็นความมหัศจรรย์
แห่งงานออกแบบของบริษัทอาร์เคีย (Archea).
โดย มำรี เลอ ฟอร์ต (Marie Le Fort)  แปลและเรียบเรียง อรรุจำ บุญญสิทธิ์
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Architecture - 
Marco Casamonti

เมื่อมองดูครั้งแรกแล้ว ไม่มีอะไรที่สำมำรถบอกได้เลยว่ำพื้นที่นี้คืออะไร เป็นสิ่ง
ก่อสร้ำง หรืออำจจะเป็นเพียงแค่หลุมที่เกิดจำกกำรขุดลงไปในพื้นดิน... ไม่มี
อะไรเลยที่มำรบกวนควำมสมดุลที่เป็นนิรันดร์ของเมืองคิอันติบนยอดเขำสูง
ชัน ที่ปกคลุมไปด้วยบ้ำนแบบทัสคำนี ต้นไซเปรส (Cypress) และไร่องุ่นที่เรียง
รำยเป็นแถวตลอดแนวภูเขำ ที่ใจกลำงของแคว้นผลิตไวน์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของสิ่ง
ก่อสร้ำงแห่งสถำปัตยกรรมร่วมสมัยแบบขีดสุด อำคำรที่แฝงตัวอยู่ในที่รำบนี้
คือโรงผลิตไวน์แห่งใหม่ของมำร์เชซี่ อันติโนริ เนล คิอันติ คลำสสิโก (Marchesi 
Antinori nel Chianti Classico) ที่รำกฐำนของตึกถูกปิดบังเอำไว้อย่ำงเป็นหนึ่ง
เดียวกับทิวทัศน์ มำร์โก คำซำมอนติ (Marco Casamonti) สถำปนิกและผู้ก่อตั้ง
บริษัทอำร์เคีย อัซโซซิอำติ (Archea Associati) กลำ่วว่ำ “สิ่งก่อสร้ำงนี้ไม่ได้เป็น
ทั้งอำคำร หรือสถำปัตยกรรม แต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์”  เพื่อคงธรรมเนียม
กำรสร้ำงสรรค์ของครอบครัวอันติโนริ ซึ่งสืบทอดต่อกันมำจนถึงรุ่น 26 ของผู้
ผลิตไวน์ชำวฟลอเรนทีน สถำปัตยกรรมนี้จึงต้องมีควำมแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ
ต้องถูกปลูกสร้ำงอยู่ใต้ดิน “โรงบ่มไวน์นี้เป็นดั่งมหำวิหำร เป็นสิ่งก่อสร้ำงที่ไร้ซึ่ง
ส่วนหน้ำอำคำร และเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขำ” สถำปนิกกล่ำวอธิบำยเพิ่มเติมถึง
งำนออกแบบที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขำ กำรขุดหลุมขนำด 400,000 ตำรำงเมตรนั้น
ใช้เวลำเกือบหนึ่งปีเต็ม และหลังจำกนั้นก็ต้องใช้เวลำอีกหนึ่งปีในกำรรอให้หนำ้
ดินแข็งตัว ควำมลงตัวกับธรรมชำติอย่ำงพอดี ท�ำให้โรงผลิตไวน์มำร์เชซี่ อันติ-
โนริ เป็นงำนออกแบบที่ฉลำดเฉลียวดั่งขุมทรัพย์ที่ซ่อนตัวอยู่ ด้วยวิธีกำรแบบ
เดียวกับสะพำนส่งน�้ำ (Aqueduct) แบบโรมัน ระดับยำว 20 เมตร ท�ำกำร
เคลื่อนย้ำยผลองุ่นไปยังแท็งก์ (tank) ด้วยแรงโน้มถ่วง ในขณะที่ห้องเก็บไวน์ที่
ฝังอยู่ใต้ดินควบคุมไวน์เอำไว้ที่อุณหภูมิคงที่
ด้วยกำรหยิบยืมภำษำกำรออกแบบๆอิตำเลียน สิ่งก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
ถูกสร้ำงขึ้นด้วยผนังคอนกรีตผสมดินแดง ท่อเหล็กที่เลียนแบบลักษณะของพื้น
ดิน กระเบื้องดินเผำปกปิดผนังภำยในดั่งเกรำะก�ำบัง ผนังไม้โอ๊คที่ท�ำให้นึกถึงถัง
บ่มไวน์ และหนำ้ต่ำงบำนใหญ่ที่เรียงรำยเพื่อเชื้อเชิญภำพทิวทัศน์จำกภำยนอก 
เช่นเดียวกับเปิดบรรยำกำศภำยใน และท้ำยที่สุดแล้วแต่ละพื้นผิวและพื้นที่รวม
ตัวเป็นหนึ่งเดียวกับภูมิทัศน์ของพื้นที่ตั้งและทิวทัศน์ ในแบบมินิมอลแต่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยกำรใช้วัสดุแบบช่ำงฝีมือ เช่นเดียวกับควำมคิดหลักของกลุ่มอำร์เต้ 
โปเวร่ำ (Arte Povera) ในยุค 60's กำรแสดงควำมเคำรพอย่ำงร่วมสมัยต่อชน
บทฟลอเรนทีนแห่งนี้ และควำมคิดกำรออกแบบที่ค�ำนึงถึงธรรมชำติ เป็นส่วน
หนึ่งของกำรก้ำวไปสู่อนำคตของโรงผลิตไวน์อันทรงคุณค่ำของครอบครัวอันติโน
ริ ที่พัฒนำไปพร้อมกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เป็นมรดกตกทอด

          ในปี 2004 ประธำนบริษัท ปิเอโร อันติโนริ (Piero Antinori) ได้ตัดสินใจ
ที่จะย้ำยส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทร้อยล้ำนนี้มำตั้งอยู่ที่ใจกลำงของไร่องุ่น ซึ่งตั้ง
อยู่ในวังเก่ำที่สรำ้งขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 “ผมต้องกำรที่จะรวบรวมร่ำงกำยกับ
วิญญำณเข้ำด้วยกัน ดึงวิญญำณของเรำกลับมำเป็นหนึ่งเดียวกับองุ่น” 

นั่นคือควำมต้องกำรของเขำที่เป็นจุดเริ่มต้นให้กับสถำปนิก มำร์โก คำซำ
มอนติ ผู้มีประสบกำรณ์กำรออกแบบโรงเก็บไวน์มำเป็นเวลำนำนคือคนที่
เขำต้องกำร : “เมื่อปิเอโร่ อันโตเนริบอกกับผมว่ำเขำต้องกำรให้ผมออกแบบ
อำคำรที่ยิ่งใหญ่รำวกับเป็นอนุสรณ์สถำน แต่ในขณะเดียวกันก็เลือนลำง
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชำติ ผมรู้ได้เลยว่ำสิ่งที่ผมจะออกแบบนี้เป็นสิ่งที่มีจิต
วิญญำณของควำมเป็นมหำวิหำรที่ตั้งอยู่ใต้ดิน มีควำมแข็งแกร่งและกำร
วำงแผนกำรใช้งำนที่ชัดเจน และมีลักษณะที่เด่นชัดของควำมเป็นชนบท 
ซึ่งโค้งประตูที่ท�ำจำกดินเผำนั้นให้ควำมรู้สึกแบบเดียวกับฟำร์มท้องถิ่น ทุก
อย่ำงที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถำปัตย์ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนหน้ำของ
อำคำร” ภูมิทัศน์ควรจะเขำ้มำใกล้กับโครงสร้ำงอย่ำงมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็น
ไปได้ และที่ดียิ่งไปกว่ำนั้นคือกำรที่ธรรมชำติสำมำรถบุกรุกเข้ำสู่ภำยในและ
พบปะกัน เมื่อมองจำกระยะไกล โปรเจ็กต์ที่ค�ำนึงถึงมนุษย์แบบเดียวกับจิต
วิญญำณเรอเนซซองส์ (Renaissance) ที่ตั้งตนอยู่รำวกับเป็นรอยต�ำหนิที่
งดงำมประณีตทำ่มกลำงภูมิทัศน์ เป็นสถำปัตยกรรมที่ค�ำนึงถึงธรณีวิทยำ
อย่ำงแท้จริง.

www.antinorilchianticlassico.it,www.archea.it.
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