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Deskripsikan gaya desain Anda?
Karya saya memiliki gaya modern dengan 
sedikit sentuhan sejarah. Bisa dibilang 
desain saya terlihat sangat ironis dalam 
artian yang positif.
Desain lampu Anda terlihat fantastis. 
Dari mana Anda mendapatkan ide?
Sulit untuk menjelaskan. inspirasi saya ada di 
mana-mana. Bagi saya dunia adalah inspirasi 
saya. Terkadang inspirasi saya sangat abstrak 
seperti produk lampu Curl dan terlihat nyata 
ketika saya travelling  melihat gunung. 
Saya tampilkan ke dalam produk lampu 
Mountain View.
Bagaimana Anda memilih material 
dalam desain?
Anda mungkin akan terkejut, tetapi saya tidak 
terlalu mementingkan bahan dasar. Saya lebih 
mengutamakan gaya, bentuk, dan perasaan 
mendalam saya selama proses pembuatan.
Apa tantangan terbesar Anda 
dalam mendesain?
Saya senang dengan imaji-
nasi yang datang dari ber-
bagai sudut untuk mengasah 
kreativitas saya. Mungkin 
tantangannya, saya butuh 
waktu lama untuk 
merealisasikan ide, 
seperti proses pem-
buatan produk.  

Dima Loginoff
Desainer produk dan furnitur ini memiliki imajinasi liar 
dalam mencipta produk. Karyanya serupa negeri dongeng 
dengan ciri khas gaya modern dan sentuhan sejarah. 
Imajinasi liar desainer asal Rusia ini membuatnya beberapa 
kali meraih penghargaan Internasional seperti Best Designer 
dari ELLE Decoration Best of The Year Award 2014.

Modern klasik dengan tampilan 
imajinatif adalah karakter  

produk lampu Dima. Material 
kaca, metal, dan warna emas 

menambah kesan mewah.

FAvoriTe 
ThingS
opera Cake Paris,  tiket 
konser orkestra, medi-
tasi,  secangkir epresso, 
dan buket bunga peoni 
adalah hal favorit Dima 
ketika merelelaksa-
sikan pikiran dalam 
mencari inspirasi.

1. Mountain View
 Terinspirasi momen travelling Dima. 

Produk best-seller ini memiliki material 
kaca dan metal.

2. Nostalgia Suspension Lighting 
 Collection

 Lampu bergaya retro dengan sentuhan 
modern yang kerap digunakan di hotel-
hotel mewah.

3. Memoria Suspension Lamps
 Dengan sentuhan Art Deco dikombinasi-

kan unsur modern, Dima ingin merepre-
sentasikan Italian style dalam produknya.

4. Fedora Suspension Lighting Collection
 Sebuah koleksi lampu gantung lewat 
 pi li han warna silver dan gold dengan sun-

tikan unsur modern.
5. The Fifth Avenue Sofa
 Sofa ini merupakan kolaborasi antara Dima 

dengan produsen furnitur italia Ar.T.ex. 
Karya ini terinspirasi dari kota new York, 
yang menjadi kota favoritnya.
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