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Алдо Чибич е записан в историята на дизайна като един от основателите на Memphis 

Group – радикалното постмодернистко обединение на италиански дизайнери и 

архитекти от 1980 г., което провокира утвърдения вкус с ярките си геометрични 

мебели и предмети, вдъхновени от поп-арта. Идеята е на големия Еторе Сотсас, 

а Алдо Чибич е един от неговите най-близки сътрудници и партньор в студиото му 

Sottsass & Associati. Роденият през 1955 г. в малкото италианско градче Скио Чибич не 

е дипломиран дизайнер или архитект. Съвсем млад той заминава за Милано, където 

попада в кръга на Еторе Сотсас и се учи от практиката и общуването с хората, които 

искат да променят италианския дизайн в началото на 80-те. Той е част от Memphis 

до разпадането на групата през 1989, когато основава своето студио Cibic & Partners. 
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Фокусира се върху индустриалния дизайн и продуцира сам първата си колекция мебели и 

декоративни предмети Standard, която лансира през 1991 г. с голям успех. Представя я 

на публиката по необичаен начин - в своя милански лофт, като поставя началото на серия 

от импровизирани изложби, чрез които през годините тества реакциите и оценката на 

хората за своите проекти. Интересът му към експеримента и социално ориентирания 

дизайн остава неизменна черта на творчеството му, което обхваща продуктов дизайн, 

архитектура, преподавателска дейност в университети в Милано, Венеция и Шанхай. 

Алдо Чибич е автор и на много изложби и мащабни инсталации - модели на миниатюрни 

обществени пространства като Microrealities, показана на биеналето на архитектурата 

във Венеция през 2004 г., и Rethinking Happiness - част от венецианското биенале през 
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1. Алдо Чибич в 
лофта си в Милано. 
Снимката на 
глухарче е 
от Фабио Зонта. 
2. Гарафа Harmonia 
от Алдо Чибич за 
Paola C.

1. Aldo Cibic in his 
Milanese loft . On the 
table – a  photo by 
Fabio Zonta.
2. Harmonia carafe by 
Aldo Cibic for Paola C.



2010 г. По същото време е създаден и Cibic Workshop – експериментален център за 

нови дизайнерски методи и устойчиви, ориентирани към публични пространства 

проекти, базирани на проучване на нуждите на аудиторията. 

Илюстрация на идеите на дизайнера е и жилището му в центъра на Милано. 

Впрочем моделът на проекта Rethinking Happiness е на 40 кв. м, точно колкото 

е площта на лофта на Алдо Чибич. Дизайнерът разглежда малкия си дом в 

старата част на града също като модел – на бъдещите жилища във все по-

гъсто населените ни градове. Ограничената площ на лофта съдържа само 

базисно необходимото за обитателя си – всичко останало е достъпно в града 

наоколо. Пространството е малко, но високо 5 метра и с голям прозорец. Център 

на първото ниво е дневната, обзаведена с голяма маса, долепена до стената и 

удобен диван. Кухнята е миниатюрна, проектирана като за яхта – икономична и 

функционална, с внимание към всеки детайл, скрита зад боядисани в бяло врати. 

Към спалнята, разположена над кухнята и обзаведена само с легло и рафт за книги 

с нощна лампа, води тясна бяла стълба, рамкирана от ниска колона. На горното 

ниво е и банята, отделена със завеса. Всички мебели и декоративни предмети в 

лофта са от Алдо Чибич. 
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1. Изложбата на Алдо Чибич „Естетика на 
виталността“ по време на тазгодишния 
мебелен салон в Милано. Снимка Матео Пиаца.
2, 3. Част от проекта Microrealities – модели, 
показани на Биеналето във Венеция през 2004 г. 
4. Дървена пейка, облицована с плочки bisazza. 
Bisazza Objects, 1991.
5. Лампион Madison за Memphis, 1983.
6. Настолна лампа Coco за Foscarini, 2000. 
7. Шкаф Andy, библиотека Sandy и 
маса Louis за Memphis, 1987.
8. Стол Antalya за Bisazza, 1994.  

1. The exhibition of Aldo Cibic ‘Aestetics of Vitality’ 
shown this April in Milan as part of iSaloni.
Photo Mateo Piazza. 
2, 3. Part of ‘Microrealities’ – a project presented 
at the Biennale di Venezia in 2004.
4. Wooden bench for Bisazza Objects, 1991.
5. Floor lamp ‘Madison’ for Memphis, 1983. 
6. Table lamp Coco for Foscarini, 2000.   
7. Cabinet ‘Andy’, bookshelf ‘Sandy’ and 
table ‘Louis’ for Memphis, 1987.
8. Chair ‘Antalya’ for Bisazza, 1994. 
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Aldo Cibic is the name that goes down in design history as one of the founders of 

Memphis Group – a radical post-modern group of Italian designers and architects 

from the 1980s which provokes the well-established taste with its bright geometrical 

furniture and objects, inspired by pop art. It was Ettore Sottsass’s idea and Aldo 

Cibic is among his closest associates and partners in his Sottsass & Associati 

studio. Cibic was born in 1955 in the small Italian town of Schio. He did not study 

design or architecture. When he was very young he left for Milan where he joined the 

Ettore Sottsass’s circle and studied from hands-on experience and communicating 

with people who wanted to change Italian design at the beginning of the 80s. He 

belonged to the Memphis group until 1989 when the group dissolved and Cibic 

founded his own studio Cibic & Partners. He focused on industrial design and 

single-handedly produced his first furniture and decorations Standard line which he 

launched in 1991 with great success. He introduced it to the public in an unusual 

way – in his Milan-based loft thus putting the beginning of a series of improvised 

exhibitions which helped him test how people respond and evaluate his projects 

over the years. His interest in experimenting and socially-oriented design remains 

a characteristic feature of his work which includes product design, architecture, 

THE VISIONARY FROM 
MEMPHIS KEEPS LOOKING 
INTO THE FUTURE

Tzvetana Chipkova
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1. В лофта на Чибич в Милано – маса 
от колекцията Standard. На стената – 
керамична скулптура Eleph, 
също негова работа. 
2. Керамичен поднос Gambone на 
Алдо Чибич за Paola C.
3. Съдове от Алдо Чибич за Paola C., 
върху червен шкаф в тибетски стил 
със ситопечатани панели от OSB, 
също негов дизайн.

1. In the Milan loft - table from the Standard 
collection, on the wall - Eleph 
ceramic sculpture by Aldo Cibic. 
2. Ceramic riser Gambone for Paola C.
3. Vases designed by Aldo Cibic for Paola C.
on a red Tibetan desk by Aldo Cibic with 
screen-printed OSB paneling. 
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1. Част от колекцията Italian Landscape – миниатюрни керамични 
съдове, вдъхновени от италианската природа, представена на 
Световното изложение Milano Expo през 2015. 
2. Кухнята в лофта е скрита зад бели летящи врати. 
3. Стълбата към втория етаж. Върху колоната е вазата 
на Алдо Чибич Cuppone за Paola C., а на стената – 
картина от Андреас Шулце.
4. Табуретката в банята също е от Алдо Чибич. 
5. Върху леглото в миниатюрната спалня – поднос Colony и 
гарафа Foxy, от Чибич за Paola C. Лампата Ikonica 
също е негов дизайн. 

1. Part of ‘Italian Landscape’ - a miniature bone china collection of 
kitchenware showing the Italian countryside. presented at 
Milan Expo in 2015
2. The small kitchen in the loft is hidden by two white shutters. 
3. The staircase to the second floor. On the column – ‘Cuppone’ vase 
by Aldo Cibic for Paola C. , on the wall - artwork by Andreas Schulze.
4. The shower with a wooden stool by Aldo Cibic.
5. In the tiny bedroom - Ikonica, table lamp by Aldo Cibic and on the 
bed - Colony tray and Foxy carafe, Aldo Cibic for Paola C.



and teaching at the universities in Milan, Venice and Shanghai. Aldo Cibic is the 

creator of a number of exhibitions and installations – miniature models of social 

spaces like Microrealities, presented at the Architecture Biennial in Venice in 2004 

and Rethinking Happiness – part of the Venice Biennale in 2010. Cibic Workshop 

was founded at the same time – an experimental centre for new designer methods 

and sustainable projects focused on public spaces, based on studying the needs 

of the public.  An illustration of the designer’s ideas is his residence in Milan city 

centre. Actually, the model of the Rethinking Happiness project is 40 sq. m as is 

Aldo Cibic’s loft. The designer treats his home in the old part of the city as a model 

of the living spaces of the future in the ever more populous cities. The limited 

area of the loft is furnished only with the most necessary items – everything else 

is available in the neighbourhood. The space is small but the ceiling is 5 meters 

high and there is a huge window. The focal point on the first level is the living area 

which has a big table set against the wall and a comfortable sofa. The kitchen is 

tiny, designed as if for a yacht – economical and functional with attention to each 

detail, hidden behind white doors. The bedroom, above the kitchen, which has 

only a bed and a bookshelf with a bedside lamp, is accessible via a narrow white 

staircase framed with a low column. The upper level also has a bathroom separated 

from the bedroom with a curtain. All furniture and decorative objects in the loft are 

designed by Aldo Cibic. 
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