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1. H ομάδα When in Greece και
οι δημιουργίες τους (φωτ. 2)
/ The When in Greece team
and their creations (photo No. 2)
3. Λουκάς Αγγέλου και Βάσω Ασφή
του STUDIOLAV / Loukas Angelou
and Vasso Asfi of STUDIOLAV
4. Atlas Shopper by STUDIOLAV
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ντούν ομόφωνα: «Είναι ελπιδοφόρο, αφού πολλοί δημιουργοί ασχολούνται με τον επαναπροσδιορισμό της εικόνας της Ελλάδας».
Εκτός Αθηνών, και συγκεκριμένα στη Ρόδο, δραστηριοποιείται η ομάδα When in
Greece (Σωκράτους 153, Παλιά Πόλη, wheningreece.gr). Πρόκειται για επιχειρηματική πρωτοβουλία τεσσάρων φίλων (Στέλιος Μαυροδόντης, Μαρία Μπαραμίλη, Χρύσα
Τριβήλου και Πρόδρομος Σφυρίου), που περιγράφει ως συνταγή της επιτυχίας της την
υψηλή σχεδιαστική αισθητική και τις μοντέρνες απεικονίσεις από κορυφαίους Έλληνες γραφίστες, μαζί με την ελληνική ποιοτική πρώτη ύλη στα προϊόντα και έμπνευση προσαρμοσμένη γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
κάθε τόπου, βασισμένη κυρίως στα τοπόσημα και στην αρχιτεκτονική. Η δυναμική ομάδα πιστεύει πως «ο ταξιδιώτης επιθυμεί
να συνδέσει τις αναμνήσεις από την επίσκεψή του στην Ελλάδα τόσο με τη χώρα, αλλά ειδικά με το μέρος που επισκέφτηκε και τις εμπειρίες που βίωσε εκεί. Έτσι, ένα When in
Greece προϊόν αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να αποτυπώσεις ένα ταξίδι».
Στην Αθήνα το δημιουργικό γραφείο STUDIOLAV (studiolav.
com), που απαρτίζεται από τη Βάσω Ασφή και τον Λουκά Αγγέλου, θεωρεί εμβληματικά σουβενίρ «το βότσαλο -ο πιο άμεσος τρόπος να πάρει κανείς μαζί του ένα “κομμάτι” από τον
τόπο που επισκέπτεται-, το καρτούτσο, δηλαδή την κανάτα κρασιού από αλουμίνιο -γιατί είναι κάτι που χρησιμοποιείται γύρω από το τραπέζι και εν μέρει συμβολίζει την
κουλτούρα του “μοιράζομαι”-, και το ματόχαντρο, γιατί όλοι είμαστε λίγο προληπτικοί κατά βάθος». Το ντουέτο του
STUDIOLAV ξεχώρισε με την Atlas Shopper, μια τσάντα
χειρός κατασκευασμένη από τον θρυλικό τενεκέ για μεταφορά λαδιού/φέτας των παιδικών μας χρόνων, ο οποίος έχει φυσικά υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να μοιάζει με ύφασμα. «Η
διαδικασία που ακολουθούμε δεν επικεντρώνεται απαραίτητα
στη δημιουργία ενός αντικειμένου-σουβενίρ, αλλά ενός χρηστικού αντικειμένου με ενδιαφέρουσα ιστορία», δηλώνουν
χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν όλο και περισσότεροι, τόσο στον τομέα του
σχεδιασμού προϊόντων όσο και στους τομείς της γραφι-

many designers are in the process of
redefining the image of Greece.”
Among the sector’s creative forces
are the When in Greece team on the island of Rhodes (153 Sokratous St, Old
Town, wheningreece.gr), whose success can be put down to high-level aesthetic design and their use of top-quality locally supplied raw materials to
produce items based on characteristic
destination features, primarily landmarks and architecture.
In Athens, the STUDIOLAV creative team (studiolav.com) made an impact with their Atlas Shopper, a handbag made out of the tins used to trans-
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