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Their caustic humour and 
passion for symbols, the 
unconscious, typologies 
and the way they are 
processed by the human 
mind are what brought 
together Central Saint 
Martins graduates Loukas 
Angelou and Vasso Asfi, 
who now comprise the 
designer duo Studiolav 
(studiolav.com). Apart 
from their professional 
engagement with interior 
design in Athens and 
London, they also come 
up with postmodern 
objects and concepts. 
Fashion meets baking, as 
the iconic fabric patterns 
Pied de Poule and Tweed 
Herringbone transform 
your bread, cookies and 

Τhe designer Baking set 
of kitchen stamps is their 
answer to gallery Skoufa’s 
collection of olive wood 

creations | οι σφραγίδες 
designer Baking είναι η 
απάντηση των σχεδιαστών 
στην πρόσκληση της γκαλερί 
σκουφά για τη δημιουργία 
αντικειμένων από ξύλο ελιάς.

ΤΗευ Look into diffErEnt wAYS of rEintErprEting idEAS And tYpoLogiES. 
αναζΗΤουν νεουσ Τροπουσ να επαναπροσδιορισουν ιδεεσ και Τυπολογιεσ.

pies into small ‘haute 
couture’ baking marvels.
Το καυστικό τους χιούμορ 
και το ενδιαφέρον τους για 
τα σύμβολα, το ασυνείδητο, 
τα στερεότυπα και τον 
τρόπο που τα επεξεργάζεται 
το ανθρώπινο μυαλό 
έφεραν δημιουργικά κοντά 
τους αποφοίτους του 
Central St. Martins του 
Λονδίνου, Λουκά Αγγέλου 
και Βάσω Ασφή, οι οποίοι 
σήμερα σχηματίζουν το 

Freshly baked 
shapes & patterns

designer duo Studiolav 
(studiolav.com). Εκτός από 
τους εσωτερικούς χώρους 
που αναλαμβάνουν να 
διαμορφώσουν στην Αθήνα 
και το Λονδίνο, εμπνέονται 
μεταμοντέρνα αντικείμενα 
και concepts. Gadgets 
μαγειρικής με αισθητική 
υψηλής ραπτικής στολίζουν 
το ψωμί, τα μπισκότα και τις 
πίτες σας με pied de poule 
ή tweed τυπώματα, με μότο 
το ταπεινό «ψωμί κι ελιά».

shapes & patterns

designer duo Studiolav 
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