olor Times
in Design

Ταυτότητα
περιοδικού

Περιεχόμενα

design είναι
πηγή ζωής!
Για όσους το

Σελ. 4-5
Το μουσείο ArtScience
στo συγκρότημα
Marina Bay Sands
στη Σιγκαπούρη.
Σελ. 6-9
Το Διεθνές Ινστιτούτο
Διοίκησης στην
Καλκούτα.

Σ

Σημείωμα
του εκδότη

το δεύτερο Color Times in Design, λίγο πριν το τέλος του 2011, γεμίζουμε

τη ζωή μας με χρώμα, ταξιδεύοντας νοερά από τα Ζαγοροχώρια στη μακρινή Σιγκαπούρη και στη μοναδική Ινδία για να ανακαλύψουμε μαζί πώς
η φαντασία, η δημιουργικότητα και βέβαια το χρώμα ανανεώνει την καθη-

Εκδότης: ΧΡΩΤΕΧ
Υπεύθυνος: Τμήμα Marketing
Επιμέλεια Υλης: Ελένη Φαβρικάνου

Σελ. 10-11
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική: Ζαγοροχώρια.

Στη μοναδική Ινδία και την παλιά πρωτεύουσά της, την πυκνοκατοικημένη Καλκούτα, τα χρώματα του ουράνιου τόξου χρωματίζουν μια ολόκληρη γειτονιά και δημιουργούν ένα ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον. Λίγο πιο

Σχεδιασμός: Watermark Com.
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.

μερινότητά μας.

κάτω στη Σιγκαπούρη η έμπνευση από το λουλούδι λωτός αναδεικνύει μια
Σελ. 12-13

Μάρνη 39, 10432 Αθήνα

Οικολογική βαφή …

Τηλ.: 210 5230116-9, Fax: 210 5235301

…χωρίς περιορισμούς.

www.chrotex.gr

περιοχή με το σήμα κατατεθέν της πολύβουης αυτή πόλης.
Επιστρέφοντας στα δικά μας, ανακαλύπτουμε τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές κατασκευές στα παραδοσιακά Ζαγοροχώρια, ενημερωνόμαστε για τη
δυνατότητα οικολογικής βαφής σε κάθε επιφάνεια χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα, στις αποχρώσεις και τις αντοχές και αναλύουμε, με τη βοή-

e-mail: info@chrotex.com

θεια ειδικού ψυχολόγου, τη ψυχολογία των χρωμάτων και πως αυτή επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή.
Σελ. 14-15

To παρόν περιοδικό διατίθεται εντελώς
δωρεάν σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές
εσωτερικού χώρου και γενικά

Ψυχολογία & χρώμα

Και μη ξεχνάτε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, να ακούσουμε τις
προτάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας.

(Άρθρο συνεργάτη Ψυχολόγου).

Γιατί έχουμε κάτι κοινό: το πάθος για δημιουργία, για χρώμα, για ζωή!

σε επαγγελματίες στο χώρο του design
και της διακόσμησης.
Για να λαμβάνετε το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό
περιοδικό απλά στείλτε μας ένα e-mail
με τα στοιχεία σας στο
info@chrotex.com

Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή ολόκληρου του εντύπου
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.

Χρώμα &
design
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Ζοοm

Η κυκλική
του βάση σε
σχήμα λωτού

Μουσείο
ArtScience
Συγκρότημα
Marina Bay
Sands στη
Σιγκαπούρη

Ο Μοσέ Σαφντί σχεδίασε το Μουσείο ArtScience
στo συγκρότημα Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη, εμπνευσμένος από το όμορφο λουλούδι λωτό. Το δημιούργησε με τη φιλοσοφία ότι ο
συνδυασμός τέχνης και επιστήμης προκαλούν
συναισθήματα πάθους με νέους τρόπους. Η Αρχιτεκτονική του Μουσείου ArtScience στο σχήμα
του λωτού συνδυάζει την αισθητική σχεδίαση και
τη λειτουργικότητα των κτιρίων γεφυρώνοντας
έτσι την τέχνη και την επιστήμη. Το συγκεκριμένο
Μουσείο είναι το πρώτο κτίριο στη Σιγκαπούρη
που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας υλικά από
γυαλί ενισχυμένο με ίνες πολυμερούς (GFRP).
Τα 4.800 τ.μ. τoυ Μουσείου ArtScience περιλαμβάνουν εσωτερικούς χώρους γεμάτους μοναδικές καμπύλες. Η κυκλική του βάση, σε σχήμα
λωτού, φαίνεται σαν να περιτριγυρίζεται από δέκα

δάκτυλα, τα οποία συμβολίζουν τα πέταλα του
λουλουδιού και προεξέχουν προς τον ουρανό, με
το ψηλότερο δάχτυλο να βρίσκεται 60 μέτρα από
το έδαφος. Το αρχιτεκτονικό αυτό δημιούργημα
είναι γνωστό σαν «Το χέρι καλωσορίσματος της
Σιγκαπούρης».
Στο κέντρο του κτιρίου υπάρχει επίσης ένα σύστημα οροφής δέκα δαχτύλων που λειτουργεί
σαν κανάλι και διοχετεύει το νερό σε κατασκευές
που καταλήγουν σε καταρράκτες και μικρές λίμνες. Μέρος του νερού επαναχρησιμοποιείται για
τους χώρους υγιεινής του Μουσείου ως μέρος
του προγράμματος Green Mark Σιγκαπούρης.
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Ζοοm

Διεθνές
Ινστιτούτο
Διοίκησης
Καλκούτα
Ινδία

Πρόσοψη
σε στυλ
«ουράνιο τόξο»

Αρχιτεκτονική με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.
Tο άκουσμα και μόνο της λέξης «Ινδία» φέρνει
συνήθως στο νου κοινότυπες εικόνες από πυκνοκατοικημένους δρόμους και αυτό το στερεότυπο
ήθελε να ανατρέψει η Adin Design Studio με την
όμορφη σε στυλ “ουράνιο τόξο” πρόσοψη. Περιορισμένο σε μια μικρή γειτονιά της πυκνοκατοικη-

μένης Καλκούτας στην Ινδία, το Διεθνές Ινστιτούτο
Διοίκησης με τις γυάλινες πολύχρωμες καμπύλες
ξεπροβάλλει από τον γκρι περιβάλλοντα χώρο
και ταυτόχρονα επιτυγχάνει την εξασφάλιση του
αναγκαίου φωτισμού και του καλά αεριζόμενου
μαθησιακού περιβάλλοντος.
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Στο κτίριο αυτό έχουν ενσωματωθεί οι πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες για την εξασφάλιση της ενεργειακής
του απόδοσης. Δύο γυάλινες επιφάνειες παρέχουν
άφθονο φως, ενώ μια στρώση PVB παρέχει στο κτίριο
την απαιτούμενη μόνωση. Σε όλη την κατασκευή, οι
ανοιχτοί χώροι διευκολύνουν υγιή επίπεδα εξαερισμού
και ένα δυνατό φως στην είσοδο πλημμυρίζει τους
χώρους με φυσικό φωτισμό. Ακόμη και η βιβλιοθήκη,
που περιβάλλεται από τρία γυάλινα παράθυρα με σκίαση πίσω, είναι αρκετά φωτεινή στη διάρκεια της ημέ
ρας καθιστώντας περιττή κάθε τεχνική παρέμβαση.

Οι γυάλινες
επιφάνειες παρέχουν
άφθονο φως
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Ζαγοροχώρια

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Τα Ζαγοροχώρια είναι ένα ιδανικό παράδειγμα καταπληκτικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,
ντυμένα στα χρώματα της γης, με τα σπίτια της
περιοχής να είναι φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τα περισσότερα
από τα Ζαγοροχώρια έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέοι οικισμοί. Τα εντυπωσιακά πέτρινα σπίτια, τα γραφικά λιθόστρωτα καλντερίμια και τα τοξωτά γεφύρια, είναι κάποια μόνο από τα εκπληκτικά δείγματα της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής.
Tα σπίτια στα Ζαγοροχώρια πάντα χτίζονταν
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν προστασία από τις δυσμενείς συνθήκες του ορεινού περιβάλλοντος, τις επιδρομές και τις ληστείες. Συνήθως τα σπίτια είναι διώροφα ή τριώροφα, ανάλογα με την κλίση του εδάφους.
Κυρίαρχο υλικό κατασκευής είναι η πέτρα, η
οποία έχει μικρές διαφορές στις χρωματικές αποχρώσεις της από περιοχή σε περιοχή. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι πάντα λιτοί, χωρίς διακόσμηση

ενώ οι πέτρινοι όγκοι που απαρτίζουν το σπίτι είναι αυστηροί και απόλυτα γεωμετρικοί.
Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο
ανατολικό και δυτικό Ζαγόρι είναι ότι ανατολικά το
ύφος των κτισμάτων είναι λιγότερο βαρύ και χρησιμοποιείται περισσότερο ξύλο. Δυτικά κυριαρ
χούν οι γκρίζες αποχρώσεις των βράχων και τα
κτίσματα είναι πιο βαριά και αυστηρά, με ελάχιστες προεξοχές.
Σε όλα τα Ζαγοροχώρια, όμως, τα σπίτια αποτελούνται από το κυρίως κτίσμα, την αυλή και τα
βοηθητικά κτίσματα που υπάρχουν μέσα σε αυτή. Η αυλή περιβάλλεται από ψηλό μαντρότοιχο,
είναι πλακοστρωμένη και έχει μικρά πέτρινα πεζούλια. Τα βοηθητικά κτίσματα είναι συνήθως το
μαγειρείο, στο οποίο υπάρχει οπωσδήποτε τζάκι
για τη γάστρα και νεροχύτης, καθώς και η εξωτερική τουαλέτα.
Στα Ζαγοροχώρια η αρχιτεκτονική των κτισμάτων είναι πιστή μίμηση της φύσης από τον άν-

θρωπο. Όλα τα χωριά έχουν το μεσοχώρι, που
δεν είναι άλλο από την κεντρική πλατεία, η οποία
είναι το φυσικό όριο, που διαχωρίζει το χωριό
σε πάνω και κάτω. Το δύσβατο της περιοχής, σε
συνδυασμό με τα πολλά ποτάμια και ρέματα, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, επέβαλαν την
κατασκευή γεφυριών. Πλούσιες οικογένειες είχαν
αναλάβει τη χρηματοδότηση για την κατασκευή
τους και σήμερα σώζονται περίπου 60.
Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες στο Ζαγόρι
ακολουθούν την δική τους αρχιτεκτονική, αν και
είναι επίσης χτισμένα από πέτρα και ξύλο. Χαρα-

κτηριστικό τους γνώρισμα είναι το μεγάλο εξωτερικό υπόστεγο με τις καμάρες, που αποτελούσε ένα είδος προθάλαμου, το οποίο προστάτευε
τους πιστούς από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής
των εκκλησιών και των μοναστηριών του Ζαγορίου, είναι η πολύ χαμηλή πόρτα, προκειμένου να
αποτρέπονται οι κατακτητές από το να μπαίνουν
στον ιερό χώρο καβάλα στο άλογό τους, όπως
συνήθιζαν.
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οικολογικές
βαφές...
...χωρίς
συμβιβασμούς

Βαφή ξύλινων επιφανειών

Οικολογικές βαφές… χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα, τις αποχρώσεις και τις αντοχές.
Εμπλουτίζοντας διαρκώς τη γκάμα της με προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η
ΧΡΩΤΕΧ προτείνει σήμερα οικολογικά συστήματα βαφής για κάθε είδους επιφάνεια.
Όλα τα οικολογικά χρώματα ΧΡΩΤΕΧ έχουν αναπτυχθεί με βάση καινοτόμο τεχνολογία έτσι ώστε να:
•
Είναι καλύτερα για το περιβάλλον και την υγεία του χρήστη καθώς:
 επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον κατά την παραγωγή τους
 δεν περιέχουν στη σύνθεσή τους βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες ουσίες
 έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε πτητικούς οργανικούς διαλύτες
•
Είναι οικονομικά καθώς:
 έχουν χαμηλό κόστος εφαρμογής, πολλές φορές αντίστοιχο ή και χαμηλότερο από εκείνο
των παραδοσιακών προϊόντων
 υψηλή αξία εφαρμογής, αφού η τελική επιφάνεια προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής

Βαφή τοίχων

Το πιστοποιημένο οικολογικό σύστημα βαφής
αποτελείται από το αστάρι VELATURA AQUA και
τη ριπολίνη ULTRALAC
AQUA. Παρέχει εξαιρετικό φινίρισμα, ελαστικότητα, πρόσφυση και 3 παραλλαγές στιλπνότητας
(gloss, satinet, mat) εφάμιλλες μιας ριπολίνης διαλύτη. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια
και επαναβάφεται μετά από λίγες ώρες. Έχει εξαιρετικές αντοχές σε εξωτερικές συνθήκες.
Για τη διακόσμηση ξύλινων επιφανειών συνιστάται το οικολογικό ULTRAXYL AQUA Βερνίκι,
το οποίο προσφέρει άψογο φινίρισμα, εφάμιλλο
των βερνικιών διαλύτη και αναδεικνύει τη φυσική
ομορφιά του ξύλου σε 3 παραλλαγές στιλπνότητας. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές αντοχές στον
ήλιο, τη βροχή και την υγρασία, άριστη αντοχή στη
χάραξη, ευκολία
εφαρμογής και ταχύτατο στέγνωμα. Για απόλυτη ξυλοπροστασία
συνδυάζεται άριστα με
το συντηρητικό εμποτισμού ξύλου ULTRAXYL
AQUA.

Βαφή μεταλλικών επιφανειών
Η ΧΡΩΤΕΧ παρουσιάζει το πρώτο οικολογικό
σύστημα βαφής μετάλλου με αντοχές ισάξιες των
προϊόντων διαλύτη. Πρόκειται για το αντισκωριακό αστάρι PRIMETAL AQUA και το ντουκόχρωμα
MOBILAC AQUA.
Εξασφαλίζει άριστη σκληρότητα και αντοχή στα
χτυπήματα, εξαιρετικές
αντοχές σε εξωτερικές συνθήκες και γρήγορη επαναβαφή μετά από λίγες ώρες.
Φυσικά, όλα τα προϊόντα διατίθενται σε χιλιάδες
πιστοποιημένες οικολογικές αποχρώσεις. Έτσι είναι δυνατή η παραγωγή αποχρώσεων που καλύπτουν κάθε χρωματική απαίτηση, συμπεριλαμβάνοντας τις μοντέρνες χρωματικές τάσεις διακόσμησης και τις διαχρονικές ελληνικές αποχρώσεις.
Η ΧΡΩΤΕΧ, για ακόμα μια φορά μέσα στη μακρόχρονη πορεία των 70 χρόνων, αποδεικνύει ότι
παραμένει πιστή στη δέσμευση της για την ανάπτυξη προϊόντων που ικανοποιούν ακόμα και τις
πιο απαιτητικές περιπτώσεις βαφής χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και πάντα με βασικό
γνώμονα τη φροντίδα για τον άνθρωπο και την
προστασία του περιβάλλοντος.

Το πιστοποιημένο οικολογικό σύστημα βαφής αποτελείται από το αστάρι
PRIMEX A-300 και το πλαστικό χρώμα ARTEX ECO. Προσφέρει εύκολη εφαρμογή, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές σε πλύσιμο και καθάρισμα, μεγάλη αντοχή στις κλιματολογικές καταπονήσεις.
Ειδικά για χώρους με υψηλή υγρασία (κουζίνες, μπάνια, υπόγεια, χώροι αποθήκευσης τροφίμων) το οικολογικό πλαστικό χρώμα
FUNGITEX ECO συνδυάζει αποτελεσματικά αντοχές σε μύκητες, υγρασία
και συχνό πλύσιμο δίνοντας μια άψογη τελική εμφάνιση.
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Ψυχολογία & χρώμα.
της Ιωάννας
Θεοδωρακοπούλου BA,
MSc Συμβουλευτικός
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια

Χρώματα… Διάθεση…
πάμε!
		

Η ψυχολογία των χρωμάτων μπορεί να
βοηθήσει στην εσωτερική διακόσμηση και
ο χρωματισμός κάθε δωματίου να ωφελήσει τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Στην συνέχεια θα σας αναφέρω
μερικές ψυχολογικές παραμέτρους που
επηρεάζει η κάθε απόχρωση ξεχωριστά,
αλλά θέλω να τονίσω ότι στο κάθε άτομο μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά
συναισθήματα. Παρ’ αυτά οι έρευνες συγκλίνουν ότι όλοι έχουμε κάποιες κοινές
βασικές αντιδράσεις στο χρώμα. Οπότε, η
ψυχολογία των χρωμάτων μπορεί να μας
προσφέρει συνδυασμούς οι οποίοι θα
οδηγήσουν στο προσωπικό μας επιθυμητό αποτέλεσμα.
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι τα θερμά χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο)
αυξάνουν τα επίπεδα της ενέργειάς μας
ενώ τα πιο ψυχρά (μπλε, πράσινο) μας
ηρεμούν, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Τα ουδέτερα χρώματα είναι
πιο χαλαρωτικά (αν και βαρετά) και είναι
δύσκολο να αποκτήσει στυλ ένας χώρος
χρωματισμένος με ουδέτερο χρώμα. Τα
σκούρα χρώματα κάνουν τον χώρο να
φαίνεται πιο μικρός —ανεξαρτήτως αν
ανήκουν στα θερμά ή στα ψυχρά— ενώ
τα ανοιχτά, τον μεγαλώνουν. Τέλος, κάποιοι συνδυασμοί είναι παγκοσμίως αγαπητοί, όπως το μπλε σε συνδυασμό με
ουδέτερα.
Ας δούμε όμως πώς επηρεάζουν τη ψυχολογία μας οι βασικές αποχρώσεις.

Το κόκκινο έχει ταυτιστεί με ζωντάνια και φιλοδοξία, αλλά και με θυμό. Κάποιες φορές βοηθάει
στην μείωση των αρνητικών σκέψεων, ενώ μπορεί να προκαλέσει και νευρικότητα. Το ροζ προκαλεί συναισθήματα χαλάρωσης, προστασίας,
ζεστασιάς και τρυφερότητας. Χρησιμοποιείται για
μετρίαση της νευρικότητας και της επιθετικότητας
ενώ συνδέεται με συναισθήματα αγάπης. Το κόκκινο μερικές φορές σχετίζεται με σεξουαλικότητα,
ενώ το ροζ με αγνή αγάπη.
Το πορτοκαλί επιδρά θετικά στην διάθεση.
Ανακουφίζει από συναισθήματα αυτολύπησης,
χαμηλής αυτοεκτίμησης και
άρνησης για συγχώρεση.
Κάνει το άτομο δεκτικό στα
συναισθήματά του και δρα
αντικαταθλιπτικά.
Το κίτρινο είναι χαρούμενο και ικανό να φτιάξει την
διάθεση. Σχετίζεται με ορθολογισμό, καλή μνήμη, κρίση
και αποφασιστικότητα. Επίσης, ενισχύει την τάξη και
την κατανόηση διαφορετικών οπτικών γωνιών. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία. Όμως,
ένα άτονο κίτρινο μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα φόβου.
Το πράσινο δημιουργεί την αίσθηση της άνεσης, της χαλάρωσης και
της ηρεμίας. Βοηθάει στην ισορροπία και μετρίαση των συναισθημάτων. Συνδέεται
άμεσα με την φύση κι έτσι ενθαρρύνει υγιή συναισθήματα που προκύπτουν από την επαφή με
τον φυσικό μας κόσμο. Όμως τα πιο σκούρα και
γκριζωπά πράσινα μπορεί να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Θυμίζουν φθορά και θάνατο και
μπορεί να επιδρούν αρνητικά στην σωματική και
ψυχική υγεία. Όπως στα καρτούν που πρασίνιζαν
όταν αρρώσταιναν.
Το μπλε συχνά συνδέεται με την νύχτα, τη χαλάρωση και την ηρεμία. Τα πιο ανοιχτά μας ηρεμούν
και διώχνουν την πίεση της ημέρας, μειώνοντας
την αϋπνία. Όπως το κίτρινο, το μπλε προάγει τη
διαύγεια και τη δημιουργικότητα. Όμως, το πολύ
σκούρο μπλε μπορεί να είναι καταθλιπτικό.

πώς επηρεάζουν
την ψυχολογία μας οι
βασικές
αποχρώσεις

Το μωβ βοηθάει
στην ισορροπία του
μυαλού και μειώνει τις
εμμονές και τους φόβους. Το βιολετί ενισχύει
τη διαίσθηση και τη φαντασία. Φέρνει γαλήνη και μειώνει
το σοκ και τον φόβο. Έχει καταλυτική επίδραση στις συναισθηματικές δυσκολίες και
ταυτίζεται με ευαισθησία στην ομορφιά, υψηλά
ιδανικά, δημιουργικότητα, πνευματικότητα, συντροφικότητα, ψυχική δύναμη και προστασία.
Το καφέ είναι το χρώμα της γης κι άρα
και του σπιτιού. Προκαλεί αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας. Μερικές φορές συνδέεται με
στέρηση συναισθήματος και αποστασιοποίησης από τον κόσμο.
Το μαύρο σχετίζεται με την σιω
πή και ορισμένες φορές με τον
θάνατο. Είναι παθητικό και μας
αποτρέπει από την ωρίμανση και
την αλλαγή.
Το λευκό είναι το χρώμα της από
λυτης αγνότητας. Ηρεμεί, ανακουφίζει
και διώχνει το σοκ και την απόγνωση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει
μια αίσθηση ελευθερίας και τακτοποιημένης άνεσης. Το πολύ λευκό μπορεί
να προκαλέσει συναισθήματα αποχωρισμού, ψυχρότητας και απομόνωσης.
Το γκρι είναι το χρώμα της ανεξαρτησίας και
της αυτονομίας, παρόλο που θεωρείται αρνητικό χρώμα, άμεσα συνδεδεμένο με υπεκφυγή και
απουσία δέσμευσης (εφόσον δεν είναι ούτε μαύρο ούτε λευκό). Υποδηλώνει χωρισμό, απουσία
αφοσίωσης και εν τέλει μοναχικότητα.
Ο τρόπος εφαρμογής της ψυχολογίας των χρωμάτων στην εσωτερική διακόσμηση προσωπικών
χώρων είναι απλός. Προέχει η προσωπική επιλογή,
ακολουθεί έλεγχος της επίδρασης των επιλεγμένων
χρωμάτων στους τοίχους, στα έπιπλα, στο άτομο,
και στους συνανθρώπους του. Είμαστε όλοι ξεχωριστοί κι αυτό πρέπει να είναι ο μόνος κανόνας στο
μυαλό μας.
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