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Τα φώτα, οι διαφάνειες και οι αντανακλάσεις του γυαλιού 
συνοδεύουν όλη τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας της benedetta 
ως designer. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στην 
ιταλική ιστορία και μια μεγάλη αγάπη για τις διακοσμητικές 
τέχνες και την ομορφιά. Από παιδί, γοητεύτηκε από το παιχνίδι 
του φωτός από τους κρυστάλλους. Καθώς οι εποχές και οι ώρες 
μετέβαλλαν το φάσμα του φωτός που έρρεε από τα παράθυρα, 
η φαντασία της άρχισε να επιθυμεί περισσότερο. Τόσο πολύ 
ώστε να γίνει συγκεκριμένη στο πάθος, την έρευνα και τη 
δημιουργικότητα, που εκφράζεται στο έργο της. Οι τεχνίτες 
Murano και η τέχνη του φυσητού γυαλιού δουλεμένου στο χέρι 
την προκάλεσαν ώστε να ξεδιπλώσει τα μυστήρια και τη μαγεία 
του ανακλώμενου φωτός. Με την πάροδο του χρόνου, απέκτησε 
την τεχνογνωσία για να ξεδιπλώσει το δημιουργικό της όραμα 
και να εκφράσει τον εαυτό της με ταλέντο και κομψότητα μέσα 
από τα αντικείμενά της. 
Καθένα από τα αντικείμενά που σχεδιάζει, περιέχει ένα νόημα, 
μια μνήμη κι ένα συναίσθημα, που εκφράζεται με τη χάραξη 
του γυαλιού με την τεχνική του “silicio”. Κάποιοι βάζουν μια 
πολύτιμη πέτρα ή διακοσμητικά και γλυπτά στοιχεία από άλλο 
ευγενές υλικό, δημιουργώντας έτσι μοναδικά έργα τέχνης. 
Κάποια έργα της περιλαμβάνουν τις κυματιστές μορφές 
του θρυλικού θαλάσσιου φιδιού της Punta della Dogana, τα 
αρχιτεκτονικά αρχέτυπα πίσω από τα θαύματα της Βενετίας, 
όπως το Ponte del Lovo, το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου ή την 
κομψή κι εκλεπτυσμένη ομορφιά των τεχνών του 20ού αιώνα.
H ιστορία της δημιουργικής διαδρομής μου... ξεκινάει από τότε 
που ήμουν παιδί. Ήμουν μαγεμένη με το παιχνίδι του φωτός 
των κρυστάλλων γύρω μου κατά τη διάρκεια των οικογενειακών 
γευμάτων.
Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου… ανέπτυξα την αγάπη 
για την ομορφιά και την αρμονία των φυσικών υλικών, που 

εξακολουθούν να ορίζουν τη δουλειά μου μέχρι σήμερα.
Όλα άρχισαν... πριν από πολύ καιρό. Το 2007, ένας φίλος μου 
ζήτησε να σχεδιάσω μια συλλογή για ένα capsule event στο 
Λονδίνο, όπου όλα πουλήθηκαν. Πήρα τέτοια ικανοποίηση, που 
μου έδωσε την ώθηση να προχωρήσω το b.b. oggetti d'arte. 
Η τέχνη του γυαλιού... είναι μαγική. Το φυσικό γυαλί και η 
χάραξή του είναι μια πολύ σκληρή δουλειά, απαιτεί ακριβείς 
δεξιότητες και προσοχή. Στις ημέρες μας είναι πολύ δύσκολο να 
βρεθούν τεχνίτες που καταφέρνουν την αριστεία στην κατασκευή.  
Τα σχέδιά μου είναι ευαίσθητα και ταυτόχρονα δύσκολα ν’ 
αναπαραχθούν, ακόμα και το μικρότερο λάθος μπορεί να 
δημιουργήσει πρόβλημα στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς 
πρόκειται για ένα πολύ εύθραυστο υλικό. Το πιο δύσκολο μέρος 
είναι να δώσουμε στο αντικείμενο ψυχή, με τις σκιές και το 
σωστό παιχνίδι του φωτός.
Η έμπνευση είναι πάντα η πατρίδα μου. Όπως όλοι όσοι ζουν 
στην Αιώνια Πόλη, εκεί αναπνέω συνεχώς την τέχνη, κάθε 
γωνιά της Ρώμης διεγείρει τη δημιουργικότητά μου. Εμπνέομαι 
από τους όγκους και τα σχήματα των κτιρίων, από τα δέντρα στο 
όμορφο πάρκο borghese. Αρκεί να σηκώσω τα μάτια μου ψηλά 
για να έχω μια νέα έμπνευση.
Τα αντικείμενά μου... είναι σύγχρονα, ταυτόχρονα κλασικά, 
υπακούν στη σωστή ισορροπία συνδιάζοντας το μοντέρνο 
lifestyle και την κομψότητα.
Σε 10 χρόνια... θα ήθελα ν’ αυξήσω την interior design συλλογή 
επίπλων. Φέτος, η καινούρια μου συλλογή εισάγει μια νέα σειρά 
από coffee tables, που είναι εμπνευσμένα από υφάσματα απ’ όλο 
τον κόσμο.
Το μεγαλύτερό μου όνειρο... είναι να συνδυάσω τις δημιουργίες 
μου μ’ ένα διεθνές luxury brand. 
Info: Η έκθεση “secret Echoes” φιλοξενήθηκε στη VsT 
gallery της Αθήνας, όπου βρίσκει κανεις τις δημιουργίες της.

M’ έμπνευση από τη Ρώμη, η interior designer 
benedetta brachetti Peretti παρουσίασε τις 
μοναδικές δημιουργίες της από φυσητό γυαλί 
στην έκθεση “Secret echoes”.  
ΚεΙΜενο ΣΤΑυΡουλΑ ΚλεΙΔΑΡΙΑ
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