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DИЗАЙН ЗА КОМПАНИИ  
И ПРИЯТЕЛИ
Преди 11 години под хавайското слънце на Мауи младите 

дизайнери Жерар Сенмарти и Габриел Шиавон решават, 

че би било хубаво да си имат собствено студио. 

Намерението им се оказва сериозно и речено – сторено, 

година по-късно отварят офис на улица La Granja в 

Барселона. Харесват си името от адреса и кръщават 

студиото с него. Не след дълго телефонът на lagranja 

започва да звъни и поръчките да стават все повече и 

по-разнообразни: от музеи до вериги за бързо хранене, 

жилища и лампи. 

Скоро към екипа на lagranja се присъединяват Мария  

и Хосе, а днес членовете на студиото са десет.  

С нарастващата работа за „компании и приятели“ 

старият офис става тесен и оттогава е сменян 

два пъти. Последното му място е модернистична 

бисквитена фабрика, която дизайнерите сами 

реновират. През 2011 г. lagranja разширява границите  

си с нова локация в Хонг Конг, която отбелязва дебюта 

си със забележителния дизайн за Madera Hotel.

Проектите, реализирани от студиото, получават 

широко признание в професионалните среди и са 

носители на престижни награди като Red Dot Award

(2007 г.), Premio Via (2009 г.), IIDA Excellence Award от 

Международната асоциация за интериорен дизайн – 

САЩ (2009 г.) и IDEA Award (2008 г.). Това, към което 

lagranja се стремят в работата си, е да разширяват 

границите, да местят идеи от един контекст в друг и 

да продължават с откритията и ентусиазма от всеки 

нов проект.

В последните години Габриел и Жерар споделят опита 

си със студенти в няколко учебни заведения, част от 

които са Istituto Universitario di Architettura

във Венеция, FABRICA (творческият център за 

проучвания на Benetton) и IED в Барселона.  

снимки: lagranja
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1. По часовниковата стрелка: 
основателите на lagranja Жерар Сенмарти 
и Габриел Шиавон с техния партньор в Хонг 

Конг Джема Флетчър
Clockwise: lagranja’s founders Gerard Sanmarti and 

Gabriele Schiavon with their Hong Kong partner Gemma 
Fletcher

2. Маса Birdie Birdie table
3. Първоначално столът Ring e проектиран 

за конферентни зали, но е достатъчно 
еклектичен, за да се впише и в домашното 
пространство. Рамката е от алуминий, а 
седалката и облегалката могат да са от 
дърво, с покритие от кожа или текстил. 

Производител: Poltrona Frau 
Initially Ring chair was designed for conference 

halls, but its eclectic design makes it appropriate for 
households as well. The frame is made of aluminium, 
while the seat and the back are made of wood, covered 

with leather or textile. Manufacturer: Poltrona Frau
4. Лампата Bucky е вдъхновена от формата 
на хвърчилото и също като него е лека като 

перце и може да се обръща на различни 
посоки. Производител: Palluco

Bucky lamp was inspired by the shape of the kite and 
just like it is as light as a feather and can be rotated in 

different directions. Manufacturer: Palluco

`
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1. Трофеят Godo, проектиран 
за 56-oто издание на тенис 

турнира Sabadell Atlantico Open, 
комбинира елементи от формата 
на тенис ракета и традиционната  

шампионска купа в мрежа от 
карбонови фибри 

Godѕ trophy, designed for the 56th 
edition of the Sabadell Atlўntico Open 
tennis tournament combines elements 

from the tennis racket and the traditional 
championship trophy in a network of 

carbonate fibres.
2. Cola е диван, който отказва да 
мине на диета. Не иска да бъде 

изящен и бляскав модел, защото 
се харесва такъв, какъвто е: мек 

и удобен. Състои се от модули, 
които могат да се комбинират. 

Производител: Uno Design
Cola is a sofa that refuses to go on a diet. It 
does not want to be exquisite and glittering, 

because it likes itself the way it is – soft 
and comfortable. It consists of modules 

which can be moved around and arranged 
differently. Manufacturer: Uno Design

3. Лампата с подвижно рамо Oslo
Oslo lamp has a flexible shoulder

4. Лампата Laika е създадена като 
коледен подарък за близък приятел, 

нo впоследствие е произведена 
в лимитирана серия от 50 броя. 

Снимка: Соня Хирай 
Laika lamp is meant to be a Christmas 

present for a close friend and is 
manufactured in a limited edition of 50 

items. Photo: Sonia Hirai
5. С мисъл за природата 

lagranja създават икономичния 
стол Belloch. Изработен е от 

иновативен материал, уникална 
смесица от полипропилен и 
дървесни частици, които са 

рециклирани веднъж и могат да се 
рециклират отново. Производител: 

Santa & Cole
Concerned about nature, lagranja created 
Belloch economical chair. It is made from 

innovative material – a unique combination 
between recycled polypropylene and 

wood fibers both recycled and recyclable. 
Manufacturer: Santa& Cole
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1. Идеята зад практичната и забавна 
Uto е да се създаде висяща лампа не от 

случай, а в една цяла, пластична форма. 
Производител: Foscarini

The idea behind the practical and playful Uto is 
to create a hanging lamp which is not made from 
cables and a body as lamps usually are, but one 

whole, plastic body. Manufacturer: Foscarini
2. Еднакво подходящ за външни 

и вътрешни пространства, 
алуминиевият стол Lula  

може да се използва и от деца.  
Производител: Uno Design

Ideal for use both indoors and outdoors, Lula 
aluminium chair can be used by children too. 

Manufacturer: Uno Design
3, 4. Mamba е лампа във вариант 
за четене и стояща от пода. С 

минималистичните си размери успява 
да покрие изискванията за добра 

осветеност и хармония със средата. 
Производител: Metalarte

Mamba is a lamp that can be put on the desk or 
placed on the floor. Despite its minimalistic size, 
it meets the requirements for providing enough 

light and being in harmony with the environment. 
Manufacturer: Metalarte

5. Един проект, върху който 
дизайнерите работят само един 

следобед, но получава повече награди 
от всеки друг, включително и 

престижната Red Dot: стойката 
за велосипеди Key е вдъхновена от 
формата на обикновения метален 

ключ, както подсказва самото є име. 
Производител: Santa & Cole

A project produced in only one day, but awarded 
with more prizes than any other, including the 

prestigious Red Dot: Key bicycle rack is inspired 
by the shape of an ordinary metal key as the name 

itself suggests. Manufacturer: Santa & Cole

кабел и тяло, какъвто е стандартният 

DESIGN FOR 
COMPANIES AND 
FRIENDS
11 years ago, under the Hawaiian sun on the 

island of Maui, the young designers Gerard 

Sanmarti and Gabriele Schiavon decided that 

it would be a good idea to have their own 

studio. It turned out to be a firm decision, 

and no sooner said than done, a year later 

they opened an office on La Granja street 

in Barcelona. They took a fancy to the 

address and named their studio after it. Soon 

enough lagranja’s  telephone started to ring 

and various orders began flooding: from 

museums to fast food chains, houses and 

lamps. Soon Maria and Jose joined lagranja’s 

team and today the studio has ten members. 

As the orders from ‘companies and friends’ 

increased, the old office became narrow and 

the studio has changed its location twice 

since. It is currently located in a modernist 

cookies factory renovated by the designers 

themselves. In 2011 lagranja opened a new 

office in Honk Kong marking its debut with 

the impressive design of Madera Hotel.

The studio’s projects are widely recognized 

by the professionals and have been awarded 

prizes like Red Dot Award (2007), Premio Via 

(2009), IIDA Excellence Award awarded by 

the International Interior Design Association - 

USA (2009) and IDEA Award (2008). What 

lagranja aim at achieving in their work is 

pushing boundaries, moving ideas from one  

context to another and keeping on pursuing  

with enthusiasm every new project.

Over the last few years Gabriele and Gerard 

have been sharing their knowledge and 

expertise with students in several schools, 

some of them are Instituto Universitario di 

Architettura in Venice, FABRICA (Benetton’s 

creative research centre) and IED in 

Barcelona.  

Photos: Courtesy of lagranja
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Интериорният дизайн за девет апартамента от 
Hotel Madera е първия проект на lagranja в Азия. 
Разположени на последните четири етажа от 

новопостроен хотел, пространствата са оазис на 
спокойствието и средиземноморски уют в един от 

най-населените градове на планетата. Всеки от 
апартаментите има уникален дизайн и изобилства 

от детайли, типични за стила на lagranja.  
Снимки: Андрю Лойтертън

The interior design of nine Hotel Madera suites is lagranja’s first 
Asian project. Situated on the top four floors of the newly-built 

hotel, these spaces are an oasis of calmness and Mediterranean 
comfort in one of the most densely populated cities on earth. 

Each of the suites is unique and abounds in details typical  
of lagranja’s style. Photos: Andrew J. Loiterton


