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MINI x Paul Smith.
Καταξιωμένοι εκπρόσωποι του Design συνεργάζονται για ένα βιώσιμο μέλλον.
Μόναχο. Η MINI και ο σχεδιαστής Paul Smith ανακοίνωσαν τη δεύτερη συνεργασία
τους από το 1999. Δύο ηχηρά ονόματα της Βρετανίας με ισχυρή παράδοση και κοινή
δέσμευση: τη συνεχή εξέλιξη και δημιουργία προϊόντων που θα βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής στο μέλλον. Τα δύο brands ήταν ανέκαθεν προσηλωμένα στην
υπεύθυνη και αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Σε αυτή τη νέα φάση της
επιτυχημένης συνεργασίας τουs, θα ξεκινήσουν ένα δημιουργικό διάλογο, και θα
ενώσουν τις δυνάμεις τους στην ανάπτυξη σχεδιαστικών λύσεων επικεντρωμένων στη
βιωσιμότητα.
Η Βιωσιμότητα ως στάση ζωής.
Η ιδέα πίσω από το πρώτο Mini ήδη βασιζόταν σε μία βιώσιμη αρχή. Η σχεδιαστική
φιλοσοφία του αυτοκινήτου γεννήθηκε εν μέσω της πετρελαϊκής κρίσης: ένα
οικογενειακό αυτοκίνητο που θα προσέφερε μέγιστη ευρυχωρία και διασκεδαστική
οδήγηση, ελαχιστοποιώντας τη χρήση υλικών και πόρων. Το κλασικό Mini απέδειξε με
τον καλύτερο τρόπο το ‘less is more’ – πριν καν αρχίσει να γίνεται λόγος για τη
βιωσιμότητα. Η ‘λιτότητα’ ήταν ζωτικής σημασίας εκείνη την εποχή και κατά συνέπεια
έχει αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της νοοτροπίας MINI από τα πρώτα χρόνια της
μάρκας.
«Μεταφέρουμε τη φιλοσοφία βιωσιμότητας του Mini σε ένα απώτερο μέλλον με το
MINI Vision Urbanaut – το όραμά μας για ένα ευρύχωρο, πολυλειτουργικό MINI»,
σχολίασε ο Oliver Heilmer, Επικεφαλής του τμήματος MINI Design. «Επίσης
προσφέρει μέγιστο χώρο από μικρό αποτύπωμα. Και είναι πιο ευέλικτο από ποτέ.
Επιπλέον, στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται πλήρως ανακυκλωμένα υλικά, ενώ
αποφύγαμε εντελώς τη χρήση δέρματος και χρωμίου».
«Το μυστικό πολλών εμβληματικών σχεδίων είναι η απλότητα», πρόσθεσε ο Sir Paul
Smith. «Με άλλα λόγια, εκείνο που μένει εκτός, όχι αυτό που προστίθεται. Κάτι
ανάλογο συμβαίνει και με τη μόδα. Για τον Paul Smith, όπως και για την MINI, η
βιωσιμότητα ήταν ανέκαθεν ένας φυσικός τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων, πριν
καν αρχίσουν να μιλάνε όλοι γι’ αυτήν. Ανέκαθεν λειτουργούσαμε υπεύθυνα ως προς
τη χρήση υλικών και τις συνθήκες παραγωγής. Η χρήση ανακυκλωμένων συσκευασιών,
η μείωση των υφασμάτινων αποβλήτων και η λειτουργία των καταστημάτων μας με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μερικά από τα μέτρα που έχουμε εισάγει και
αναζητάμε συνεχώς τρόπους να κάνουμε περισσότερα». Για τον Oliver Heilmer, η
συνεργασία είναι το επόμενο λογικό βήμα: «Οι ομοιότητες είναι αυτές που αρχικά μας
φέρνουν κοντά, αλλά ουσιαστικά οι διαφορές μεταξύ του κόσμου της μόδας και της
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βιομηχανίας αυτοκινήτου είναι αυτές από τις οποίες εμπνεόμαστε και εμπλουτίζουμε
τις γνώσεις μας. Επειδή δεν υπάρχει μέλλον χωρίς βιωσιμότητα».
MINI και Paul Smith.
Ο Sir Paul Smith είναι από τους σημαντικότερους σχεδιαστές της Βρετανίας. Φημίζεται
για τη δημιουργική αισθητική του που συνδυάζει την παράδοση με το σύγχρονο στυλ.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Paul συνεργάστηκε με την Mini σε μία ειδική
έκδοση περιορισμένης παραγωγής του κλασικού Mini. Το αυτοκίνητο ήταν βαμμένο σε
μπλε απόχρωση που επινόησε ο Sir Paul, σε πλήρη αρμονία με ανθρακί ζάντες. Εξίσου
δημοφιλές – εάν όχι περισσότερο – ήταν ένα one-off επετειακό μοντέλο για τα 40ά
γενέθλια του κλασικού classic Mini. Αυτό ήταν διακοσμημένο με τις χαρακτηριστικές,
πολύχρωμες ρίγες του Smith.
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