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ART & DESIGN

Khám phá phong cách sống Armani trong thời kỳ
giãn cách

Hãy cùng Armani/Casa, thương hiệu nội thất của Giorgio Armani S.p.A, tận hưởng
một ngày nghỉ trọn vẹn với bộ sưu tập phụ kiện World of Accessories

09.01.2021  
by L'Of�ciel Vietnam

Reading time 15 minutes

Bộ phụ kiện bàn ORWELL

Reading time 15 minutes
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Vào tháng 4 năm 2020, khi thế giới phải đối mặt với những tin tức về dịch bệnh hàng
ngày, Giorgio Armani đã viết một bức thư ngỏ tới tạp chí Women's Wear Daily, mong
muốn ngành công nghiệp thời trang chạy chậm lại và nhắc nhở chúng ta rằng thời
điểm này có thể là cơ hội để tất cả mọi người có một cái nhìn sáng suốt hơn về tương
lai.

Giorgio Armani, trong suốt bốn thập kỷ điều hành thương hiệu Armani, chưa từng có
thái độ gấp gáp với bất cứ điều gì. Ngài Armani luôn lên tiếng ủng hộ việc tránh xa
khỏi xu hướng nhanh và dành thời gian cho sự sang trọng thanh lịch, chậm rãi, và
trường tồn với thời gian.

Bộ sưu tập phụ kiện ra mắt năm 2020 của Armani/Casa đã thể hiện rõ ràng tầm nhìn
của Giorgio Armani. Sự ra đời của nó cũng khuyến khích mọi người, giữa những bộn bề
lo toan trong cuộc sống và căng thẳng của đại dịch, đừng cố chạy đua mà hãy sống
chậm lại và cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

Hãy thử tưởng tượng một ngày cuối tuần lý tưởng.

Sau một tuần làm việc vất vả với những cuộc họp liên tiếp, 8 tiếng ngồi trước màn
hình máy tính mỗi ngày, và bận bịu chăm sóc gia đình ngoài giờ làm, bạn quyết định
dành cả ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng.

Một buổi sáng chậm rãi
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Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Khăn ăn REBECCA, bàn ăn
RUDOLPH, dao muỗng nĩa VENERE

Điều đặc biệt đầu tiên bạn nên dành cho bản thân ngày hôm nay là thưởng thức một
bữa sáng trên giường. Trước mặt bạn là một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đặt trên bàn
ăn RUDOLPH màu đỏ đậm chất Giorgio Armani, bên cạnh là dao muỗng nĩa VENERE
và khăn ăn REBECCA.

Khoan vội mở điện thoại để kiểm tra email hay lướt mạng xã hội, bạn hãy tận hưởng
bữa sáng, hít thở không khí trong lành lẻn vào từ ngoài khung cửa sổ, từ từ quan sát
không gian sống của mình, hướng mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm, và cảm nhận làn
gió thu chạm nhẹ trên da.
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Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: hộp đựng đồng hồ TEORIA, giỏ đựng
đồ GOCCIA, túi đồ REINA, hộp da NASTRO, set nước hoa ROCKS

Sau bữa sáng, bạn bước vào phòng tắm để sửa soạn cho một ngày mới. Trên bồn rửa
mặt, đồ vệ sinh cá nhân như kem đánh răng, bàn chải, dao cạo, hay các sản phẩm
chăm sóc da và đồ trang điểm đều được xếp trong giỏ đựng đồ GOCCIA. Tiếp đó, hãy
thay một bộ đồ thật thoải mái được lấy ra từ túi đồ REINA đặt gọn trong tủ quần áo.
Đeo lên tay những món đồ trang sức trong chiếc hộp da NASTRO hay chiếc đồng hồ
nằm trong hộp TEORIA, xức lên mình nước hoa trong dòng ROCKS, bạn đã sẵn sàng
khởi đầu ngày hôm nay.
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Theo thứ tự từ trên xuống dưới: bình PRIAMO, bộ dụng cụ làm vườn ROVO

Bạn quyết định dành thời gian đi chăm cho khu vườn đã bị bỏ quên cả tuần nay nhân
một ngày nắng đẹp với bộ dụng cụ làm vườn ROVO. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hòa
mình với thiên nhiên sau những ngày ở lì trong văn phòng và tất bật với công việc. Mùi
đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, lá cây bắt đầu ngả vàng báo hiệu thu sang, những
khóm hoa trong vườn cũng đã nở rộ, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy kích
thích tới từng giác quan. Khi đã xong việc, bạn cũng không quên ngắt vài bông hoa để
trang trí chiếc bình PRIAMO đang để trống.

 

Một buổi chiều năng động

Cuối tuần là lúc bạn nên rời xa các thiết bị điện tử để giải tỏa căng thẳng tích tụ từ các
ngày trong tuần. Các hoạt động giải trí, dù để luyện tập não bộ hay rèn luyện cơ thể,
đều có các phụ kiện của Armani/Casa hỗ trợ.
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Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Bàn cờ vua FAIR, hộp trò chơi
domino HERO, bàn cờ tướng RUBENS, hai bộ bài EUCHRE, bộ xếp hình bằng gỗ

NARDO

Các trò chơi logic thử thách và huấn luyện trí tuệ, óc nhạy bén, và khả năng tư duy sẽ
thổi một làn gió mới vào cuộc sống xoay quanh mạng xã hội và internet thường nhật.
Bàn cờ vua FAIR và bàn cờ tướng RUBENS giúp rèn luyện óc tư duy phán đoán. Những
ai yêu thích cờ domino không thể bỏ qua hộp trò chơi domino HERO với các quân cờ
nâu vàng sang trọng. Hai bộ bài EUCHRE đựng gọn gàng trong chiếc ví màu be của
Armani sẽ giúp gắn kết cho các thành viên trong gia đình. Hoặc với những ai muốn
dành thời gian cho bản thân, bộ xếp hình bằng gỗ NARDO với 49 tấm sẽ là một lựa
chọn hoàn hảo.
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Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Bộ sổ tay POLLOK, kệ giữ sách
MINOS, kệ giữ sách MOSER, và bàn ORWELL

Thời điểm này trong ngày cũng rất thích hợp để dành thời gian cho những cuốn sách
gần như đã bám bụi trên giá. Ngồi xuống chiếc bàn ORWELL, bạn lấy ra một quyển
sách đã mua từ lâu nhưng chưa kịp đọc từ kệ giữ sách MINOS hoặc MOSER. Lật qua
từng trang giấy, bạn ghi lại những câu chữ tâm đắc xuống một cuốn sổ trong bộ sổ tay
POLLOK.
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Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Tạ tay, thảm yoga, dây nhảy, và bình
giữ nhiệt PUMP

Trong thời kì giãn cách, hoạt động được khuyến khích nhất là tập thể dục thể thao tại
nhà. Tập luyện trong nhà không chỉ cần một không gian thoáng đãng, một bài tập
thích hợp với từng cá nhân, mà còn cả những dụng cụ tốt. Dòng đồ dùng cho gym và
yoga mang tên PUMP, bao gồm thảm yoga, tạ tay, bình nước giữ nhiệt, và dây nhảy,
không những phục vụ được mục đích rèn luyện thể thao và tăng cường sức khỏe trong
lúc giãn cách xã hội, mà còn tô điểm thêm cho căn phòng nơi bạn luyện tập với thiết
kế đen tuyền sang trọng.

Một buổi tối ấm cúng
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Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Ghế DUSTIN, đèn PICNIC, bát đĩa
ODE, bàn PLANK, bộ dụng cụ nướng ROBESPIERRE

Cuối tuần là thời điểm lý tưởng cho một bữa nướng ngoài trời. Hãy đặt chiếc bàn
PLANK và vài chiếc ghế DUSTIN ở trong sân vườn nhà bạn. Tâm điểm trên bàn ăn là
chiếc đèn PICNIC đã được thắp sáng, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Lại đeo lên
chiếc tạp dề quen thuộc, bạn lấy ra bộ dụng cụ nướng cùng tên ROBESPIERRE và bắt
đầu bữa tối quây quần bên gia đình.

Kết thúc một ngày xả hơi “năng suất”
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Nến PEGASO
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Thắp sáng cốc nến PEGASO hoặc RUSH, chút thời gian ít ỏi còn lại của ngày cuối tuần
được dành cho việc chìm đắm trong không gian hoàn toàn thư thái khi tắm để phục
hồi lại năng lượng, tinh thần và thể chất. Đây là điều đặc biệt cuối ngày bạn nên dành
cho bản thân. Ngâm mình vào làn nước ấm áp, để nhiệt độ của cơ thể hòa cùng với
nhiệt độ của nước, và tạm quên đi hiện thực đầy những mối lo và bận tâm.

Trải qua một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, bạn hiểu được bản chất của sự sang trọng: là
có quyền dừng lại để dưỡng sức, là quãng thời gian quý báu dành cho gia đình và
người thân, là có cơ hội để trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống thường nhật
mà con người chúng ta đã phần nào lãng quên và cho là hiển nhiên khi cứ mãi chăm
chăm nhìn về phía trước. Chỉ khi thong thả cảm nhận được bản thân đang trải nghiệm
những gì là độc nhất, thì con người ta mới biết quý trọng và thấm thía được rằng sự
sang trọng không phải lúc nào cũng mua được bằng tiền, hay thậm chí là rất nhiều
tiền.

Sống theo phong cách Armani, chính là sống chậm lại, sống cho hiện tại, và sống có ý
nghĩa hơn.
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Giorgio Armani (bên phải) và Gianfranco Bianchi (bên trái), chủ tịch và người sáng lập
Italian Atelier, hiện là đại diện thương mại chính thức và độc quyền cho hệ thống bán

sỉ và lẻ của Armani/Casa tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Hiện nay, ở Việt Nam, để sở hữu bộ sưu tập phụ kiện này nói riêng và các sản phẩm
của Armani/Casa nói chung khá khó khăn do thương hiệu này chưa có cửa hàng chính
hãng. Việc mua hàng qua trang chủ của Armani/Casa hoặc xách tay trực tiếp từ Châu
Âu cũng vướng phải nhiều công đoạn rườm rà.
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Do đó sự hiện diện tại thị trường Việt Nam của Italian Atelier, công ty chuyên về tư
vấn nội thất cao cấp được thành lập vào năm 2008 ở Ý và là đại diện thương mại
chính thức của Armani/Casa, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho thị trường nội
thất cao cấp nội địa. Với văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty không chỉ giúp
khách hàng trong nước đơn giản hóa việc sở hữu đồ nội thất cao cấp mà còn tư vấn
trang trí, thiết kế và bảo quản sản phẩm sao cho phù hợp với phong cách sống của
từng cá nhân.

Trong tương lai gần, Italian Atelier, với tư cách là đại diện thương mại độc quyền của
hãng, có kế hoạch khai trương showroom chính thức cho thương hiệu lừng danh này,
để khách hàng có thể tiếp cận và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Với tư cách là cầu
nối giữa các thương hiệu nổi tiếng đến từ Châu Âu và người tiêu dùng khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương, Italian Atelier sẽ mang tới sự tường tận, kinh nghiệm dày dặn, và
nguồn thông tin đáng tin cậy đến với những người yêu sự tinh tế của nội thất cao cấp
phương Tây.

SEE ALSO: Azerai Cần Thơ bổ nhiệm ông Nicolas Pillet vào vị trí Giám đốc
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