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Architectenbureau RDAIM a di 55 w^ a^^ ^^i^ttó|^^M
van Hermès Rena Dumas de cfiaristiwtiiche bezwlsm p ^^^^^Ê
mem kaarvisie zindertnu in takyfe P^s^ ti ^fÈ j^m^^i^^Ê
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DeGriekse Rena Dumas 1937 2009 volgde een opleiding interieurarchitectuur in Parijs Griekenland en
de Verenigde Staten In 1972 werd ze haar eigen haas

y en meteen haaldee enkele grote klanten binnen waaronder
 banken en vastgoedmakelaars Haar avonruur met Hermès

t 1 begon in 1 976 het zou de meest intense en persoonlijke samen
^^k   werking uit haar carrière worden Niet in het minst omdat haar

^^^^ vvedei heltt Jean Louis Dumas van 1978 lot 2006 voorzitter en
^^^^^^^   artistiek directeur u as van het Franse luxeliLiis Mij stondaan
^^^^^^^^^ Je vv eg van de iconische Birkin bag en trnkji nn Paul Caultier
^^^^^^^^^^ aan als ontwerper Rena Dumas was altijd heel open over haar

^^^^^^^^^^T pcrscxmlijko enprofessionele relatiemetl lermès Het was een
^^^^^^^^T erg delicate situatie vertelde e in een interview met de NY

^^^^^^T Times Ik moet me constant hoeden voor misverstandenMijn
^^^^^f protessionelecapaciteiten kunnen makkelijkserward worden

WEU met fa m I ia Ie voorrech tenZe werd geroemd om haa r perfec
f|  tionismt fn oog voo detail 

i

La Moison Hermès Dosan Park
17fcfcw  Seoul Koiea 2006

^ïj^^^t ^  hoofdkwartieren boehekven Hermès cofé
^^^J^^^^^^^ ~ fenfoonsrellingsrjimtevoor hedendaagsekunst

^^S^^^^^^^to museum antoren atei ers en tui i
^^^tI^BB iViiiseirnscenogro iedoor Hilton McConnico

Njir c oor ojis Benech
¦ i ¦ ¦ kIFtFBELGIË215
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^^^^Bl ^^HH^^^HH Ar V ~~ ~ ~ ^  ¦ M^BïJB^ La Maison HermèsGinzaTokioJapan
^^^^^^L ^|^^^^^HEK fiJ  t yuflf^ ^rJL hoofdkwartieren boehek café ateliers kantoren bioscoop

^^^^^^^L ^K^|^H P^   tÏÏ^pi mBi r tentoonstellingsruimte en museum projecf gerealiseerd In samen
^^^^^^^^Bl ^^ VV^  1 fj^fi f j^fv ~  werking net Renzo P ano

^^^^^^^^^k  °  I mÊ Rena Dumas overleed in 2009 maar het werk van haar opvoleer
^^^^^^^^Hni  j Spl V  jÊÊ^  Denis Montel die meer dan tien jaar met haar samenwerkte is

^^^^^^^^^|Bt  jflP f  L^^l doordrongen vanhaar visieen filosofie Elk project begint met
^^^^^^^^^|HgV  ^  ^Ti yT wt eenstLidievanhetland destad destraateneindigtnetzoalseen

^^^^^|^^^^^H  JB H f L^ I II reis bij het gebouw enhet interieur legtMontel uit Ditproccs
^^^^^^^^^HbA jv^  ¦ tf^K wF 1 II is een grote bron van inspiratie Het is belangrijkomde roots van

^^^^B|^^^^^^^^^|^^ii^Bw^ij«^y^lj^r 1 ^^^^BP onze klanten intuïtief aan te voelen en te respecterenHij spreekt
^^^^B^^^HH|^^^B^^^^H|^r ^V i ^ÊS w^^^^ liever over de waarden van het bureau dan overeen bepaalde stijl

^^^^^^^^H^flj^^^^Bj^^^Hj^ ^^ jilfl n I Exenwichtcoherentiejntuïtieenesthetiekzijnwaardendiestand
^^^^¦^^^^^^Hj^^^^^^^^^^^HPS^V III I houden sinds de oprichting van RDA1 in 1972

^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HyV^I II | I De paradoxale relatie tussen lichten intimiteit boeide RenaEumas
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HH^^Uj^^M P I SBBM^^^^^^t^  mateloos en die dualiteit komt ook tot uiting in het nieuwste vlag

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^h^H 1 | ^|D^^4^^V| genschip an Hermès op de linkeroever van de SeineHet voor
^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^ntk ^VI II I I malige mozaïekzwembad vanhetart decohotelLutétiawordtnu

^^^^^^^^^^^B^Hm^m^k^H S^J I I  ingepalmd door drie houten structuren diedoen denkenaanhutten
^^^H^^^^^^E1  ^ B ^ I jfe^^ I Enerzijdsverstorenzcdcruimteenhctovervloedigaanwczigedag

^^^^B^^^^^^^H|l  ^K ^l ^V l^^l^l^BU  licht anderzijdsspelenzeermeeenwerpenzegolvendeschaduwen
^^^^^^^^^^^^^Kf ^^H^^^Hnl^B^ uÊL T^»^fcL  op de mozaïek en op het granito van de murenen vloeren Inspiratie

^^^^^^^^^^HT ^^^^^^^^HV^I aHlT^ ¦ 11^9 voor deze structuren waren walvisskelettenuithetMusée National
^^^^^^^^^^V^ ^^^^^^^^^B^^M HJ liMmi|| d HistoireNaturelleindeParijseJardindesPlantes naastreizende

^^^^^^^^^^^^^K^^^^^^^^^^^H^^^HRUfll| ^k l| structuren en schepen inflessen  q
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B||kj|jllf^^l ii  Het nieuwe vlaggenschip illustreert dathet concept voor deg
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHI^ffi9L9K^  Hermès boctickzichopelkeplaatsinallevrijheidkanontplooien—

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ËmKÊÜMW^nÊ^s  nrn c^e plaatsel ijke cultuur alseen spons te absorberen Het feit dat B
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BU|I^HI ^| lt^ll vve nifts opdringen en rekening houden met bestaande tradities 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^KÈBmÈEwW 1 fl materialen en technieken houdt de creativiteit levendig aldus §
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^9^Hj H Montel Om onze ecologische voetafdruk tot eenminimumte r

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|I^^Vb^| beperken laten we ons bovendien coachendoorFspace Temporal~w
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hvb ^B een consultancybureauinduurzame ontwikkeling s ^

f I ^m m ¦ ff ï| I ^B^^H

Yves SoinrLaurent  ^^Ê^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^r
Pori|s|200ó sludio  ^j^ÊÊ^^^ ^^^^^^^^^T
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Ch™iie Pdrii»|2000 ve 1«Bzclen  J J J ^ TSpOïlClgt
receptie en p rivale ïq lorw
Op de foto ¦ decata loguazoqI

^^^^^^^^HHHBËT  tT i  PfQJectvooreenRLtsajch orlhodoxcenfrufTi ¦
^^^^HDKr L t  QuoiBranl PPoriJ 20lO  I

^^^^^^^^^^^^^^^^HH^^^^^^^^^^^^^^^P  Welke de moest uitdagendfaMÜscities vanons bf drijfi in La
^^^^^^^^^^^^^^^^^BT J^^^^^^^^^^^^^^^^^l Maison Hormés Dosan Park in Seoul hwtt éen gezeefdrukte
^^^^^^^^^^^^^^^g^~^^^^^^^^^^^^^^^^B kopeivn lacade Hnde toren van het Maison 1 Iermès Gmza in
^^^^^^^^^^^^^^^HCBÉÉjj^^^^^^^^^^^^^^l Tokio is opgetrokken ui kleun vierkante glastegels Dat project

^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^I reiiiiseerden vves^n en mei Ren o Piano
^^^^^^^^^^^^K^^^^^^Hrojl^^^^^^^^^^H Ti ekómst t eRL l pro|eeteTi zijn de HtTniès fiagship stores m

^^^^^^^^^^^Hjj^^^H^^HBn^^^^^^^^^^^H Shanghai en Mumbai eon ïar tal privéapparteniinnten en uiizen
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H en een gloednieuweCitédes Métiers vwr HermesinPantin een
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H voor stadten noorden var Parijs tiet 26 ÜOO m2 grote complex

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| r mnlerd ik bieden aan de I lerinès iileliers de k nidTfii de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| arcniHVen en een bt drijtsre^taurant Later wordt daar nog eens

Projcci voor aar Russïsch orttiodoxcenirum  1 100 m2 aan tewgtVOLgd voor een kribbe on sportkici Itloi Icn I
QuaiBrar ly Porii5 2010| oribodo^kBrk  ¦architectuur deluxe van KDAI isdus niet enkel voorbehouden
cuifureel cemrum en ruin

iiiin de dames die zich een Birkin kunnen veroorloven d

STIJN VERLINDEN

25407
HERMES + COVER
HERMES

Elle België
01.10.2011

AuxiPress s.a./n.v.   Parc Goemaere Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be Page 4 / 5

©
A
ux
iP
re
ss
 s
.a
./n
.v
.




